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فيها!فسخلةحقيقةالأسفارتحريف

يهوذامملكةكانتالميلادقبلالسادسالقرنمطلعقرب

جيوشأيد!علىبالتدميرالمحتومةنهايتهاتتتظرالصغيزه

وتحريفاللهبوحىالعبث-وكانلخطاياها،عقاباالكلدانيين

إلىاللهوحىجاءولهذاالخطايا،هذهرأسعلىكلامه

:يقولالتدميرقبلنذيراأرمياالتبى

فقل؟الربوحىماقائلا:كأهنأونبىأوالشعبهذاسألك"إذا

وحى؟!أى:لهم

..الربقولهو:أرفضكمإنى

قدإذ،وحيهتكونإنسانكلكلمةلأنبعد،تذكروهفلاالربوحىأما

36ارميا-إلهناالجنودْربالحىالالهكلامحرفتم - 23 : Yr".

!مي*حهعي
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قرآنيةحقيقةالأسفارئحريف

عَلَىلًطَّلِعُتَزَالُوَلابِهِذكِّرُوامِّمَّاحَطاوَنَسُوافَّوَاضِعِهِعَنالْكَلِمَ)يُحَرِّفُونَ

.13،:المائدةأ!كو.فِئْهُمْخَائِئَةٍ

!ي!لا

مِنَهوَوَهَاالْكِتَابِمِنَلِتَحْسَبُوهُبِالْكِتَابِأَلْسِنَتَهميَلْوُونَلَقَرِيفامِنْهُمْع)وَإِنَّ

وَهُمْالْكَذِبَاللَّهِعَلَىْوَيَقُوئونَاللَهِعِدِمِنْهوَوَمَاالفَهِعِندِمِنْهُوَوَيَقُولُونَالْكِتَاب

.78،:عمرانآلأ!لِعْلَمُونَ

بِه7ِلِيَبثتَرُوااللَّهِعِندِمِنْهَذَايَقُوئونَثُمًبِأَيْدِيهِمْالْكِتَابَيَكْتُبُونَلِلَّذينَ)!وَيْل

.97،:ابقرةأ!يَكْسِئونَمِمَّالًفموَوَيْلأَيْدِيهِمْكَعَبَتْمِّمَّاالَهُمفَوَيْلقَلِيلاًثَمَنًا

!لأكله!!هم
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-آ053
اف!نئسبخيماِِ"ء39ِ

دص

فيكبواتبإنجازاتاتسمخ!طيرقرن...العشرينإلقرننهايةفىالاَننحن

اقتردْوقد.-الحياةمصبالاتلثبتيدْيالإئسادْحققهاهائلةوتطوراتوائقلابات

الإئسادْتصوراتإمْيالجؤثرفعلهاتفعلالتىوالمعلوماتالاتصالاتبثورةدْلك

تلهيهالذىدْلك.،الإنسادْهوالحديثالعضرائسادْيعدفبم.وسلوكياتهومعتقداته

تنبهولقد.والبرهانوا!لنطقالعقلإنسانهولىانما،البرابصةالكلمةوتخدعهالحيذة

الإنسائىالفكرصأىطرأالذىالتعصييرلهذاالمنصدسالكتابعلماءمنقليلىعْير

الحقائقموابصهة/7إلىدْعمدوا،العشرينألقبرنمنالأحْيرةإلعقوددْىوخاصة

طيبسئوهذا.القرونعبرالتقليدعليهسارلمامخالفتهارغم7بها--عوالاعتراف

لأ.عليهيحمدؤن

-لاالعقلإنسانيرْاهماخقْيقةيقررونلاالمسكونيةالفرئسيه3ْالترجمةعلماءفهاهم

الدقةعلىحزيصوهوعصرئا،!ىالقارئإن9مْيقولولىْصْ:الأئاجيللْىوالتدقيق

أفامحيرةدْىبصقعمئها،والتحققأثبصاتهاتاصالنى-الأحدعاثعرصيبحثعيئبصلشولا

ويستحيل،التنسيقمنتصميمفأيخلوْ؟مفككةله"تبدوالتىْالمؤلفاتتنك

"عليها،)1(.تطرحالتىالا!سئلةعلىتردأنيمكنهاولاشتاقضاتهأ،علىالتغنب

!كل

قدرا-الحديثالعصرإنسأن-المدققالقاردصيدىبينتضعوثائقيةدراسةوهذه

بعهلإيهالمقدسالكئابأسفأرتحريفعلىواليراهينالأمثلةمنومحدوداضروريا

والجديد.القدينم

هوشكولامنهالأخطرفإن،المجالهذافىالثائعهوالتحبريفكأنولئن

إلىالدّهوحىحملواالذينرسلهعلىالكذبْبافتراءالثهعلىالكذبافتراء

الناسى.

(1c12ض-.للكاثويكالجديدالبهد.
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مواصْعهعنالكلم.لاعوتجريفا-(عابتغيينر!إ9بألْهلغةالعجري!ويعر!

.(3)!اختلقهةكذدا"علط*3ا.-ْ.اعلاكا.اختلا-:اءالا.-)2(0ه
-لحترى"وديبلىمبروالعيير

الدراسهتهذهبهاصرعَرناالتى-ارمياسفرمنالمقتبسةالفقرةإلىوبالرجوتع

الكتابعلماءمجد-إلهنا!ا.علجنود.ربالحىالإلهكلا"محردْتنم"قذ:تقورعوالتى

يحردْ!7)الكلام(7:-:العربىللفعلاسثخدمواْمكادتعا-ْقدالمقدعرع

ْ=.ْ..5الإنجليزيةْ:ْالترجمة3--فى pervert the ward--َ7ْ-7*؟-

!..7ْ.،:الفرتعْميةالنرجمة7مْى3ْ- corrompre les paroles-

4(.فكتؤني!)عألْصهنا..فو:-ْالمقصؤدوالكلانمالمعئى-.لإفادم7الكلاتحبري!ْأى

أرقامدْاتاشنكالْمْى3مُصوَّرةلْصوصاهدْهدراستئالْىئسعحْدمولسو!هدْا،

نجاْء،ْلأالمقدسالكتابلأشفارالمختلفة3ْْألتراجممنمجموعةمنئفتطفهاَ،مسللة

احدةالو7اللغَةْلمحىْالنتنترتجمةْبيرْنمَارلىْنعم،لهذ-5"المقدمةالتاليةالقائمةمْىدْكرها

-والألمالْية(خع.والفرنسية)الإ،نجليزيةالأحْرىاللغاتمْىوترجمتهمثلا(،)إلعربية

لمعأئه-وتئرويرهاإفساد*الئصعوصمتعارع-المحعارعهدْافعىعوالخطير-المعيرعولععلع07

"المقديسِالكتابأمرعلىالقائمونعأولئك3اليومحتىيمإرسهاعظميخعالْةيئرل

تبرئة،الباطلهذا.نكشفأنهنا.الإيمانأصْعفقكالىْ.وتورعيعهولْبثمرهوطبعه

-:الحقعوعبىيعفاعاللذضة

عَلِيم!لَسَمِغاللَّهَوَإِنَّبَيِّنَةعَنْحَيئَهَنْوَيَحْئَبَينَةٍعَنْهَلَكَمَن)ئِيَهْلِكَ

..42،:إلأتفالىأ

جمبدالوهابأحمد

!هر!بعحي

الفيروزآبادى.:المحيطالقاموس()\

(4

المصباحْالمير.)3(7.منظورإبن:العربلسان)2(ْ

(:ecrit"(T. .O "Bاإparole: texte-
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ع.أءلفقدس9-إبكثاببئرأجمقائمهْ

،-.ت-الذرإشة-فدْة-ثي"الفممثخد-هة

الإصطلاحبةوتسميتها

-3غربيةترابخمْ-أولا

العيدظبع!30--الأوسطالشرق.كْىالمقدشالكتا،بذاو:المقذ/سنْالكتاب-ا-

نم-ا789لأ-الممؤئ

للبروتستانت.المقدسالكعاب:الاسم

مطرانزيادةاغنأطيوساعتماد-المشرقدأرمنشورات:المقدسالكتاب-2

م8591-بيروت

للكاثوليكالجقكشىالبهتاب.:.-.الاشم

النأئبباسيمبولساعتماد-المشرقدأر!منشورات:انجديد.العهذْ-3

ام859-بيروت-للاتينالرسولى

الجديد.للكاثوليك.العهد:الاسم

إنجليزيةتراجم:ثانيا

S.).له VERSION (K!1-ص KING JAM

جيمس-الملكترجمة:الاسم

-2.(REVISED STANDARD VERSION (R. .S V

المراجعةالقياسعهالترجمة:الاسم

-3.(TODAY'S ENGLISH VERSION (T. .E V

اليومإنجليزيةترجمة:الاسم
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لْرلْتسية!زانجمثانثا:7"

a BIBLE-4مإ!UEكاإ*ل!ق.N OECU1-لإ TRADUCTIO

(.T..O )B

المبننكوئيةالفرلْسيةالئرجمة:الاسم

enْأ3ْ Tesament- par LouأSAINTE BIBLE : - Anc2-كظلأ

Segond(.فأ)-3

سمِجولوىترجمة:الاسم

ألمانيةتراجم:رابعا

Nach der UBERSETZING MARTIN:!1-صأس!!أ DIE

؟بإسأ07HERS-().لأ.

لوثرمارتنترجمة:الاسم

NEUE TESTAMENT: Internationaler Gideonbundأ!DAأ-

(.T.G)*.

جدعورْترجمةةْالاسم

والإنجليزيةوالبرنسجةالألمانية:لغاتبئلاثالجديدللعهدترجمةوهى
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تعصفالدكييررياح

.الممَدسة!لهالأسفار

:"الأمريكيةالمعار!."دائرةتقول

تقاليدهمفسجلوامبكر،عهدفىالإسرائيليينبينأدبى.نشاطهناليكان"لقد

وماالعبادةوترانيم.الشعبيةالأغانىبجانب،الإسرائيليةالجماعةوقوانينالقبلية

الطائمْةحياةاستقرتأن.وبعد..حى99.كهانةمنوالأنبياءالكفنةبهنطق

اعتبرتهاالاَدابهدْهمنعناصرقصل!عْيروعنبالتدريجتظهربدأت،الإسبرائيلية

بهتمْردتخاصاوفارأالعناصرهدْهأعطيتوبهدْا،العقائديةلحياتهاركائزالطائعْة

بمالكتبالهذهالأصليينالكُتَّابأنشكولا.مقدسةكئاباتالىبدْلكوتحولت

الطائفةحيأهفىالقداسةهذهمثللهسيكونوسجلوهكتبوهماأنبخلدهميدر

..الأياممنيوملْىالاسرأئيلية،

ثكونتالوثائقمنمجموعةأئهإذ،معجانسغيركتاباالقديمالعهدويععبر

تصلناولممتعدد.لغوىتراثلهمرجالبواسطةعامالألفعلىتزيدفترةخلال

أيدينابينالتىالنصذوصأما،القديمالعهدلكتبالأصلىالمؤلفبخطنسخةأى

نأتبينْوفيرةشواهدولذينا.والنُساخالكتبةمن.عديدةأجيالإلينانقلتهافقدْ

عملهمكانالتىوالأسفارالوئائقفىقصدبدونأوبقصدعبرواقدالكتبه

ونقلها..كتابتهاهوالرئيسى

الكلماتبعضسمعأوقراءةأخطأوا.فْىحينقصدبدونالتغييرحدثوقد

وأخيانأ،مرتينالسطرأوالكلمةينسخونكانواف!نهمكذلك.هجائها.فىأو

بأكملها.فقراتبلكلماتكتابةينسون

حين.بأكملهافقراتمعمارسوهفقدقصدعنالأصلىالنصتغييرهموأما

يحذفونكانواكما،أيدبهمبينالعىصورتهافىخطأكُبنقديتصورونهاكانوا

..توضيحبةفقراتالأصلىالنصعلىيزيدونأو،الفقراتأوالكلماتبعض!

العاديةللأنواعتتعرضلمالقديمالعهدوثائقبأنللأفتراضيدعوسببيوجدولا

-11-
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ا)1(.مقدسةأسفارااعتبارهاسبقتالتىالفترةفىالأقلعلىالنسخىالفسادمن

:"المسكونيةالفرنسعةل!الترجمةوتقول

صلاحهمنساخبيدكثيرةقرونطوالنسخثمنسخقدالجديدالعهدنصإإن

دونتحولالتىالأخطاءمخعلفمنمعصوممنهمواحدمنوما.متفاوتللعمل

*الذىللمثالالتامةبالموافقةالجهد،منفيهابُذلمهما،كانتنسخةأيةتتصفان

نأ،نيةحسنعناأحيانأ،7حَاولواالن!ئاخبعضأنذلكإلىيضاف.عنهأخذت

فىدقةقلةأوواضحةأخطاءيحتوىأنهلهموبدامثالهمفىجاءمايصؤبوا

كلهاتكونأنتبهادجديدةقراءاتالنصإلىأدخلواوهكذا.اللاهوتىالتعبير

العهدمنالفقراتمنلكثيرالاستعمالأنكلهذلكإلىيضاف-أنيمكنثمحطأ.

كأيتهازخارفإدخالإلىكثيرةأحيانأأذىالعبادةسعائراقامةأثناءفىالجديد

بصوتٍالتلاوةعليهساعدتمختلفةنصوصبينالتوفيقإلىأوالطقستجميل

.جمال

علىبعضهترأكمالقرونمرعلىالتبديلمنالن!ئاخأدخلهماأنالواضحمنوً

بمختلفمُثقلأالطباعةعهدإلىالأمرآخروصلالذىالنصفكانالآخر،بعضه

")2(.القراءاتمنكبيرعددفيظهرت،التبديلألوأن

فىالجيد،العهدأسفارآخروهواللاهوتى"،يوحنا"رؤياسفرخاتمةوتقول

علىبردأحدكان"إن:الحذفأوبالإضافةللتحريفتعرضهمنخوفاتحذير

منيحذفأحدكانوإن.الكتابهذافىالمكتوبةالضرباتعليهالثهيزيدهذا،

-91،-:2218-الحياةسفرمننصيبهاللّهيحذف،النبوةهذهكتابأقوال

t

(1),A.17-613,9591 Vol. .3 ppس!-ح3سحصأ5ع!ص!أول*ل!"عأحوللأ*

.7ص-ليكثوللكايدلجدالعهدا(2)

-12-

http://kotob.has.it



حقيقةلتقريريكفىالمقدسالكنابعلماءمنالثقاةأقوالمنالقدرهذاإن

هذاعنهيدرأعاصممننهكانوفا.القرونجمبروالتزويرللتحريفأسفارهتعرض

الثه.كلاموحرفواالا"مانةفخانوا،اللّهكلامالكتبة،دااللّهاستحفظأنبعدالفساد

ذلكاطلاقإلىدعاهممايوحنارؤياكاتبذاكرةفىماثلةالحقيقةهذهكانتولقد

التحذير.

ْ*!ئيعم!ي

r1--
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أمثلة

والترويرالتحريفهن

-15-
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الرحيمالرحمن-اللهبشم

5-،ص-.ددَص:.*.ص5.ةص.ض

بها.لِلئا.درِئضرٍالأجمئالىوتِلكِ)

5-صروصًصه،صليَ

بِموقلغ!21لأإِوما)ْيعقنها

الغظيملااللهشل

-w-
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الأولالمثال

النبيينخاتممحمدلطئمارةتحريك

انجلبزيةترحيمةفى

موسى:لسانعلى)؟(،لليروتسعانتالمفدسالكتابيقول

احْوتهموسطمننبيا.لهم-اْقيممْى"ْضاعتكلموا.ْأحسمْواقد،الربلى)قال

نأويكون.بهأوصيهمابكلفيكلمهمفمه،فىكلامىوأجعلضثلك،

منه()انتقم%طالبهأنا،باسمى7-بهيمكلمالذىلكلامىيسمعلاالذىالإنسان

-ا3.!.18-18:9تثنية-

وسطمننبيا"-:عبارةحرفَت(،ا:)شكل!اليومانجليزيهْترجمة9؟لكن

fromوسطهممنئبنا!:لعكورْ"احْودهم among therir ow.n people!

بر؟لماذا

فتعنى!اخوتهموسطل!منأما،اسرائيلبنىمنتعنى"وسطهممنلانبيالأن

لفظاستخدامساعفلقد.إسماعيلبنووهمعمومتهمأولادوبالذاتأقرباثهبممن

قوله:فىكماهذا،ليعنىالقديمالعهدأسفارفىالاخوةألا

قد:اسرائيلأخوكيقولهكذا.أدومملكإلىقادشمنرسلاموسىأرسللا

همهنا"اسرائيل"بفألمقصود"02:14عدد-...أصابتناالتىالمشقةكلعرفت

اسرائيلأحفادأحفادكانواوهؤلاء.موسىيقودهكانالذىالإسرائيلىالشعب

عيسوأحفادأحفادوسعبهأدومملككانكما،إبراهيمبنإسحأقبن.)يعقوب(

نإذلك.إبراهيمبنإسماعيلذريةمنالأدوميينكونعلىعلاوة،إسرائيلأخى

إسماعيلبنتمحلةوأخذ"إسماعيلعمهإلىذهبقدكانهذاإشحاقبنعيمو

.9(28:1تكوين-له.زوجةنبايوتأخ!إبراهيمأبن

الدرالسة.هدْهفىالمسخدمهالمقدسالكتابتراجمظثمة(العبارةهدهمثلىفى)دائماانظر)1(
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18DEUTERONOMY

,e ' They have17ول So the LORD3 said to

made a wise request. 1S I will send

themهشيههم a prophet like you
theirء، own neonl ) will

e1)ك!كدث،ايماء"،.ء،هاه

everything I command. 19 He will

speak in my name, and Ir will punish

.anyonewho. refuses to obey him

لأاشحَ!-)

http://kotob.has.it



بنىإخوتكمبتخمماروناليوم"أنتملموسىْ:الربقولفىالمعنىنفسوتكرر

الأحفادذريةأنتقررالقدفيالعهدفلغة4!.ع:2-ءتثنيةسعيرفىالساكنينعيسو

هناوهوا!ير،الجدفىمعهميشتركونالذيقالأحفادْلذزيةأخوةيعتبرون

إبراهيم.

الBتلاالتىالبشارةهذهحرلْتقدالي!م،ابحليبزية+لرجمةأنالوأصْحومن

7.--.ء-3-.---:مثلأخْرىتراجمقىموجودة

.2(:)شكلللبروتستانتالمقدسالكتاب-

:تقولالتى3(،:)سكلجيصسالملكترجمة-

11أrbrethern:اخوتهمويبطمن9 from among the

:تقولالتى(،4:)سكلالمراجعةالفياسبةالنرجمةْ-

from؟etbern:اخوتهموسطإمن among their"b

:تقولالتى،(0:)سكلالمسكونيةالفرنسيةالتبرجمة-

1جممrgres:اخوتهموشط"من "du milieu de leurs

!ميعم

وَيَقُولُرَبِّهِمْعَبَئيُعْرَضونَأُوْلَئِكَكَذِبًااللَّهِعَلَىاالتَرَىمِفنِأَطْلَمُوَمَنْ!

عَنيَصُدُّرنَالَذِينَ.الظَّالِمِينعَلَىاللَّهِلَعْنَةُأَلارَبِّهِمْعَلَئكَذَبُواا"لَذِينَهَؤُلاءِالأَدعدهَادُ

،18091:هوبرأ!وكَاالرونَهُمْبِالاَحرَةِوَهُمعِوَخا.ويَيْغُوئَهَاالفهِسَبِيلِ

خاتممحمدعذىينطبقإ(مثلك"نبيا:النببرءةهذهقولأنالمؤكدومنهذا،

.واصْحومحمدموسىمنكللْبوةبيىْنجالتماثل.المم!بيحغلىْينطببئولاالئبيين

:ْيلىفيماسديل!بتركبزبْوجزهْ.-تماما،

سرعى."طبيعىلحمرشْيجةومحمدموسىمنكلوُلد-

لاوى.بنووهم،الدينيةبالخدمةاختصبيتمنموسىجاء--

متافعبدبنوكانحيثالديتيةبالخدمةاختصبيتمنمحمدجاءوكذلك

العتيق.البيتلحجاجوالماءالطعامبتقديموال!قايةالرفاْدةعلىيقومودْ
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نَذأ،مثاستااسَ"-.

?"ء".،
فَ!ع!ألمبئكل*!شككَ!جمئمنيَيالئمثِ!وليممماههَافياخئقا

كئمنِيب!كِ!لمغَ!نِيآ!نانيَر!كو؟ا4ن؟اوِرأوعِصههَافكِئمزك!

-.لِئأأطَا7فاابِآِسقِ،2

(2:)ضكل

,e They17ول And the LORD said unto
ave؟ch. theyْاwell spoken that whءhav

spoke.ول
5willول raise them up a Prophet fr18ا

,rethrenبم؟ like unto؟o " theirولa
م!ول"أكهولهول"4ة!ول4

l that I sh 8 llإaولبمhe shall spe4 k unto th
.commandhim

it،؟"-؟"* shall come to pass, tْ91ولول4إ

arken unto my words04"فيoولlاْإr wلأيمsoe

5 I willبمwhich he shall speak in my nam

re%"اْثم. it oْ؟ولكاre

test 5 die.' And theةany mor*،8ء ve"م!مأ7لهه34هم!*+"+،!ه
said all tit their have8+،*ول.

+for them888الفر8ء8ء spoken. I
rophet like y

ن!ئهئبهسط؟طأحه

45!م!لأ!ءطأئله4!مهفم!88

08صعءولعdجيول!*!ا!!&لل!!!60عىلللأ!

het،!8!اءطأطءB02!*لم!8مأكللا،!ع؟ !مه

)سكل:4(

)سكل:3(

SEIGNEUR:لمهIts،وله me ditءاAlorsبا

C'ح- est un' prophbt1هـ.bienfait de dire cela

-queje leur susciterai du miأهاcomme
jeيم mettrai mes913ة،!eurs!كه!euأا

3 dira toutأالاحا.e--!ثه!همte

-quel3أEtا!إ.lui ordonneraiمحزque?

queاع!ك!ا,u'un 'n Ecoute pas mes parolesة
3041,prophIteaura dites en mon nomءا

en.ء demanderai comptفياأولmoi- meme

:5(.)شكل
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دْرية.لهوكانتالإلهيةالرعلبمالعةتلقى-قبلومحمدموبىعمنكلتزوج-

اوالتجريج.للنقرعدْلئحعبسببوتعرصْالرساعلةبعدرعوجاتهعددكلاهما-

مقدامابم-3شجاجما،بدلْه-وعفلهلْىمعإْفاكادْكلاهفا-

وكذلك،اسرائيلبنىعلىطبقهاوسريعةعقيدةكتأببالتوراةموسىجاء-

نأإلىبهاوألزمهمالمسلمينعلىطبقهاوسريعةعقيدةكتاببالقرآنمحمدجاء

جمليها.ومنالأرسعاللهيرث

ضدضاريةمعاركفىأتباعهقأدحعربع"إرعجعلعومحمدموسىمنكلكان-

للهزيمة.تعرضتكماالنصر،منهماكلقواتدعاقتوقدالأوثانوعبادالكفار

اللّه:أسماءمناسمالمقدسالكتابفى"الحرب"رجلأنبألذكرالجديرومن

.،56:13-خروخ!-اسمه،البرب.الحربرجل"الرب

لقتليتعرصْولم،طبيعيةميتةمئهماكلماتالْقد-آحْراوليستأ-وأحْيرا-

ألْهاتباعهمنأحد2يزعمولم.النفسر-صْىالأعلىالرعمْيقإلى.وْائتقأحع،تعدْيب-أو

ورسولة.اللّهعبد7؟ْمنهماكلكانبل،الإلهابنأنهأوإله

4-7!.:12-عدد.بيتىكلمىْأمينأ.موع-لبىع-:عبدئحالرب:إقإلحتقولحقالموراة

34.15:تثنية--موآبأرسع!ىالرفيعبدموسىعهنأكْإمات:وتقولح

.ا،:الكِهفأ*!والْكِتَابَعدِهِعَلَىأَنزَلَالَذِيلِلَّهِالْحَمْدُ):يقول!والقراَن

!،.:الفرقانأ!ونَذِيرَالِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِاعَلَئالْفُرْ!انَنَزلَالَّذِيتَبَارَكَ!الو:ويقول

!يعيع*!هي
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الثانىالمئال

النبيينخانممحمدبشاوةتحريف

العربيةعالتراثمفى

غارفىوحيدافاجأهقد-النبينخاتم-محمدإلىالوحىأولأنالمعلوممن

أناما:فالاقرأ.2:قائلاًأمامهعفجلس-الأنِبياء-معفم-جبويل.الملكجأءهإذءحراء،

.بقارئ

مامحمد:قألاقزأْ.قائلا:أرسلهثمالجهدمنهبلغحتىبشدةإليهالملكفضمه

.بقارئأنا

يقراْبدأ،الأخيرةالمرةفىالملكأرسلهماإذاحتى،أخريينمرتينذلكوتكرر

.عَلَقٍهِنْالاِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَذِيرَئكَبِال!ما!رأْ:)الحقبقولمبتدأالقراَنعليه

،.ه-ا:العلقأ!يَعْلَمْلَمهَاالانسَانَعَلًمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَذِي.الأَكْرَمُوَرَئكَاقْرَأْ

الوحى.وسدةالمفاجأةهولمنورهبةرَوعايعانىاللهرسولبهافرجع

-*

علىالنبيينخاتمفخمدإلى"ْالوحىبدءثة2اشعيا.بحاالنبىبشئَرأدْسبقولقد

:فقال،الصورةهذه

أعرفلا:فعقوذهذا.اقرأله:ويقاذ،القراءةيعرفلالمنالبيتاب"يُدفع

.،92:12اسعياأ!القراءة

للبروتستانتالمفدسالكتابحسبالعربيةالترجمةفىْنجدهالنصهذالكن

بالعكس،حُرثقد7(،:)شكلللكاثوليكالمقدسالكعابوحسب6(،:)سكل

العبارةهذهيجعلماوهو"القراءةأ،كلمةمنبدلا!الكتابهْ"كلمةوضعتحيث

هذا!.اقرأله:"يقال،الإنسانلذلكالكتابدفعفبعدنفسها.تناقضالمُحرثة

تزعمكماالكعابةإ،أعرف"لاوليس"،القراءةأعرفا!لا:المنطقىالردويكون

المُحرمة.العربيةالترجمة

-23-
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ة!اعرِفُلَاميًقُوو1ُهذإ/أفرافَهوَمتالىبةلَا-يَحْزِتلِمَناماَبُفعُيك

)سكل:6(

فدأدافْرا8لَأ-أوَئقَابَهًأيَعْرِلْصُلَاعلِمَنْأممِتافيياو4َثم!

بِمبِ.إِلَبتيتَقَرثألستحعْبَأنطمااُلسيّدفَتَالَ!ه!.%ل!مابَةَلَاأَعرِ!فَمَمُواط

(7:)ضكل

يَرِف

فيَقول:

لالمَنالكتا!3ُشُاَلُء12َ

ص3.ص!و.هلم!ا

،إترَاء-هدْاأةفيلَهوُلمالُ،القِراءة

،؟.بملا

."الصاةةت31صِلا"

d when they give the cook. to one u
w+لعهء-not5َد،،د-*!-!--ث!،3 !h!

،،.حسش

:9(-)شكل

Onآ le donne alors ! cclu!!

neا3ْ - sait pas lire en disant "---: L4ألا

4 : " Je ne sais pas-"!،حححأ".أاdonc

تالا

-leمشال11ا!احأ

h،!+لا dasشاlo

اصانج+طأ((01
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عن.الئريخمة.إبفرنبعميةوالمنقولةللكاتسوليكعربيةترجمةأحدثجاءتهناومن

ذلكلتصحج.ا-لحضنعة)1(،-الشمزينةكثباشببم.:ظفزت":تحةوالنىالمسكوئمة،

(6،7:)شكلىالجحرلحيّينع..العزنجية.:3-.-النراجم.فدة-ويمقأرلْةفي(07!ْ:)سكلالالْحرا!

الله!بكلمةالقومهؤلاءيعيثكيفلنايتضح:8(،)سكلوالصحيحة

تلكماتجبريمْأعلنىبرهائا.أكيكاالعربيةعْير3.نقارلْةس-آلئرانجملئاتقد-مكما(-

-/.-.و.-.العربيت!الترجمتيرْ

اببهتاب!ة؟وليسبى،ة!"القراجتدْكر9ْ(:)شكلانلراج!القياشية3ئا-لترجمة

ةO(فيولwhهdaer؟ولفس5tءع)-القراءةيعرتْ-لالمنالكتابيدلنع!ثمْ:ْتقؤلمهى

إ(cannأهrea.)4المرإءة-أجمرىْل!:لنمولهدْا،-الرأ-:لةويمَال

11،اْإء3القراْءةتدْجمرالتى01(:)شكلالمسكولْيةالفرئسيةالعرجمةوكذلك

.(ecrire)الكتابةولي!

(،lesen)القراءةقذكرالتى11(-:)شكل-ألألمالْيةلوثزمارتنترجمةوكذلك

ا-.(schreiben)الكتابةؤليس

..أهل-7\ألضلاليفعلوهكذا

.8591-.بيروت-المشرقدار-للاتينالرسولالنائبباصيمبولساعتماد)1(

2--ة
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لثلث!ا3لالمئا

ألمائيةترجمةقغالأرتجامتحريف

الأسفار!اختلافلازالةهحاولهْفى

والثالْى()الأولالأياموأخباروالثائى(،)الأولالملوكإسفارأدْالمعلوممن

.المئشالكتابفىالتاريخيةالكتبمنتععبر

المتعلقةالروايات.جمنكثيرفىالأيامأخباربمفرىمعالملوكسمْرأاختلفوقد

هذهأنذلك.بالأرقاميتعلقفيماوخاصةمنهماكل-يذكرهاالتى.الواحدةبالحادثة

بىلا.والتأليفالبهتأبة.لْىالبمثرية،طاماتهماستحْدموامجهولودْألفهاجميعهاالكتب

السماء.بوحى-لها-علاقة

ابلوك:سفرىعنالمسكونيةالفرنسيةالترجمةتقول

ولكنهماالاَخر،عنالواحدتماما-متميزينكتابينبمظهرالملوكسفرالمنا"يظهر-

التمييزادْسلظ.ولاواحدا.مؤلفاالعبرىالمقدسالكتابمخطوطاتقىيشكلالىْ

..مقيالثالثأ.لقرنفياليونألْيونالمترجمونبهمامعمل7هواليهأبيىْبيىْ

اششقيالتىبعقالمصادرويوردسابقهمؤلفاتاشعملأئهنمْسهالكأتبيذكر

خاصوجهعلىتتناولمقاطعحناك،بالملؤكالمتعلقةالرواياتجانبدالىمنها..

هذه؟واحدةمجموعةفىالمختلفةالعناصبرهذهجُمعتكيف.الأنبياء.بعض

(25/27.3-مل)2كتبالذيأنالواضحمن.المؤلَفمشاكلأعظمهنمشكلة

فىالعهدتابوتفوصفيرويهاالتىالأحداثعلىالمعاصركلامتكلموالذى

سنة!أربعمائةمنبهعريعبشأنلابدلكانوإلاواحدا،كاتباليس13(9/)امل

بعض!هناكثم..جسيمةمشاكلالملوكسفرىفىالزمتىالتسلسلوبواجه

وهناكهناأدخلتوقدبينهما(أو-الخلطالأرقامترتيب)تفييرالن!عئَاخعندالأخطاء

!)1(.الزمنالعسلسلترتعبقيالخللبعض

-8691-بيروت-المرقدار-للاتينالرسولىالنائبباصيمبول!اعتمادعاتاريخ:)1(كمب

622 ,0o.
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:الأيامأخبارسفرىعنعالمسكونيةالفرنسيةالترجمةوتقول

كاتبإلىونحميا.وعزعراالأحعبارأبسفار:معجموعةتئسمب-بأنالعادةلاجرت

..ااسمهلععرفلاواحد

ف!نئا،ععملهاشْهئ7وقت"ْأى3وديالا-خبأز3ىْسمركاتبهوجمنبْحهلكئاوإدْا

يحررلم.)%دبئعوتأليفه-بعملإ-التحعزيرىقامكيفع"كثيبراأحسنوجبماعلىلْعر!

عددانقلبل،القديم33سععهلتاريخمعرفتهمناستوحاهاروايةالواقععفيالكاتب

مؤئَفهإليهيهدسمايوافقترتيبفيأحياناب.وصئفهايديهبيىْالتىالوتعائقمن

ومعئاه.إليْ.التاريحْنظرتهبحبببأوأعلعيهااطيعأحْرىعوتعائبئإلىاستئادا.وئقحها

-03جمراجعهإ03)2(0بدْكراهتموقد

!فع!

حقيقةدْهدْه-أعحعطاء،بهايكوَْ.أدْلابد3الضووعةءهدْهعلىأسفابىاع"أئفتإدْ

أدْئانله"3.وجمن،عيئيندْىلكل،واضحةوصارتالمقعدعسعالكعتابع.علماء-بهااعترس

+ة*.دْى،-!الإبْحيلدائعمعاالمسيحيقورعحسبما.كارْ،فليسمعللسمع

!بالاخعلا!3لإزالةتجريفها-كاومحإؤلة-الأخطاء،هذهمن-نمادْفيسيلئ-فيماولْقدم

.الأسفار

!مهع!

عمرعن)22:2(الثانىالأياموأحعبار8:25()الثانىالملوكسفرايتحدث-

كادْعمرهأدْالأورعالسفر-لمحيدْكريهودعا؟علئمعلكاصارعئدفايهورامبنأحْرعيا

!.سنه42كانعمرهيغابعاعتى.ابسفزيدْكربينما،سئه22

العرجمةومنها،الرَاجممختلففى-موجوذْالسفرينبينالاختلاتوهذا

*.(12:أسكلللبروتستانتالمقدسللكعابالعربية

.(13:)شكلالانجليزيةجيمسالملكومرجمة

.4،11).!ثنكل7!المسكوئيةالفرفسيةوالترجمة

.؟!728.-صالسابقالمرجع)2(
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قية:8الثالْىالملوكسفرْ

"ثوؤ13ة9خأأصكأ!لإه!كلِكِخو(ظ-اورك!-،آل!ؤأ"؟ع!رعَ

ص!جة!صَنة!مكسفككضهسفبمَ.-ْ!-!-.:جم!.*َع!ك

ط!ك!مْث3ظت-لم!-فِي.ْأبْر!.*!ر!ْظَايثأ3بي؟!سلِئمَ

ب!،ْ!طَلَقَ."1ظ-مىَ-متِعِ!رَلِا"ضلأنَفَيأ؟-كفبِه!مىفيبرَعَيلألئز

022:2الثأسْالأيامأخيارسمر.

*طخأفيأجمئرُ!.

ميه!فِىَجَعَلِامج3صَأيرت!عنرايُ!،ا.!ئاي!صلمَ!ت"!ن!

طِكِ.*ز1اَا!أ.!؟تطَكَ.اكلةَالممدِمىِئفسظ!ياؤِتثبمكبئ

ضوثا

نررئلِمَإط!قصةلىم!كعكك!نَصث!...!؟ك!!ي

؟ئةأت!شتأظَمىَمتِ!خرفيسككَه!ور5فرْ!بِر!ثنةكلنم

لإ!م!!8ثط-مىَمِلأ-متآلأمىضَلمائؤ3شَلاألئز.+هول!نيط
اظ*تَكق!ظإَ!حَ،وَتجقتَيفئو!ئم2كَيوة.تئَلَكهذ!دفُلفِغا3

(21:)شكل

3!2 KINGS/-/

heةةصه،the twelfth year ofقي
ص!-لأط!"8ن!ما378عأفيةكال!8-،،هبرولت8

طهثءطا!8هء"83،،ة!م!!لطهطها"4

to.ف!8-3.ج..س. reرْ،ته!

!ة2هخ!هغنههع!خ!ءاةل!ا-5"ء*9
and he;ْه!o re!ء،فwhenطؤف

-ed!أشء8قيءل!ه.-.كاغظكان! one. yeair،ء!
5 he9فىص!هك!لم،4"ءلما-8ءولطة'mother

king.ات!!أ ofْ+ْكئا3ه!؟t؟!باهه

72..!ع!م!كأ!ه22

old-ُ"8ة was5+ذ.ع
and he.*ة*!اْءto8ولهـ.hen e*!"-.*..

n Jerusalem. isْاeigned one year-

also'طه"تا-8عطأ was Athء!فعهmother' s
terضةء+ of!307عههفط

theناء ways of tْ3؟!!هاه8!،ءكلا!لا-.
house of Ahab: for his mother was his

.،elحط!lor to do!غةع!م

(1؟-:7سكل)
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82 ROTS

Akha7 ,5ai roi de Judo

2("حهـا؟-ا.!ك

4ولبمأظmcْ!+،ولظdu،3ء+ء4س! o5صا!

.hab!أ801ْظا"لم!- roi 'd Israا!Yoram. file 'd A

s.fits.لاسصه.!أ+، de Yoram. roi 4! Judaبةiء

ةْأ"111135،لى8؟8،إط3اأولة63.ثه*ء!6أ،أا-!الخ

21اع1661صخا+7.8عأ+ا+ا4ظ+5ولا!،3ءسصها3أا

1roi'0.*م6ضاا00ث(أ d؟احا.4،،3161أ.Athalic

12.،أا!)((111،لألأكه6

6 'd A!! haziasث!ول،،*

91"065--؟9.؟ة")3.92-27

I Les - habitants dc Jerusalem firent

c+22-*،ول3،م،4؟10?ح53+خ31يا3ألاح

aziasءفا .' puisquc . Ia. horde ven!اآا!.8لأت

rabes contrc Ic camp . availائه؟ولavcc

insi dcvint- . roi3.ءا.خهأ.3،+فيtous-111،ا،**+؟

.fitsde Yoram. roi- de Juda؟Akhazia.
Akhaziasز avait quarantc- dcux ansلم

roi!لا etاالخا؟ا01أا4.!حأاول"،
nom de sa16.8،اأءا Athalic+،3ا!اهثا،!-

لى.)أوَللاا(أاخ01

الما7لأ%ا،أشااألهأ/+ا،7لأغ!111،رشاماةاالأا"،019

ايهظنخام)(اولا،كاصخالمظشا-اشامأخط

ine Mu1 tt1+ا.نجصخ eتجاzu Jeruلا،لأام!

1 1 !!01 Oorris, desفالأا،aAlaIja, eine

01von Israe

--،اا،ة-ا01!اول!-

1Jahre!اةاأدأ1، alt war/9\بر!خهألاولا،لأ.لألأاة16لمآ!

ظا،آح11)،صطمامتأخا!اما-اشأشا+أصخ

61.لاا11،1شا.ا3أشاا1 211 Jerusalem. Seineايةل

hter.،ير Omris،،ظ+شاiذا01،الa8غ t

1 des!ح!(حا/9\اسin denشاsuch er wandelt-1،لاراا

االأuses\/111،لا0ا،+ظولseinنأ11Mullerأاق،أأاالأ

،an,17،1.،1الملأ(ظنج)(أا،-لأأصافي011

15(:)شكل
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الأيامأخبارسفرأرقامحر!تها(:)سكلالألمانيةلوثوماوتنترجمةلكن

فىواحداولمكونأخزيا،عمرحولالثانىالملوكسفرمعالخلافلتزيلالثانى

.!سنة22:وهوالسفرين

!هحم

الأياموأخبار)24:8(الثانىانلوك.سفرا.تحدثعندماالشئتسوْتكررولقد

السفرلحيدْكريهوذا،علىمَلَكجين-يهوياقيبمبنيهوياكينعمرعن)36:9(-الثان!

سنين.8كالىْعمرهأنرالثالْىالنقر.يدْكربينما،.سنة18كالىْعمرهأدْالأول

ومنها:،التراجممختلففىموجودالسفرينبينالاختلافوهذا

.(16:)شكلبلبروتسئانتالمقد!للكتابالعربيةالترجمة

.(17:)شكلالإنجليزيةجيصسالملكوترجمة

(.80:)سكلالمسكونيةالفرنسيةوالترجمة

الأيامأخبارسمْر3أرقامحَرقت:91()سكلالأ-لمانيةلوثرمارتنترجمةلكن

فىواحداوليكونيهوياكينكا،عمرحول-ألثانىالملوكسفرمعالخلا!لتزيلالعانى

.!سنة81:وهوالسفرين

!مهحيحهي!ي
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24:8الثانىاللوكسفر

.اخعرقاورع+َِثَلاَمبة،طَكَمَلَكَج!ثَموَرئدئًت!ئوجمنهاَبمَنيَ

حَسً."وَعَ!اثز،كرالزمي!زصلمَمِناتِ،نَ!ناثثهحْكاننم

(وزثعلهِمَ!ا!لإَإلمَنَاعزَئلِكِ.نجنَيعِضمَعِدَألمهَالؤلِكَْذأئىُ-.هقعَمِلقاكل

-2:9إص!،الثاتىلاالأيامأخبار7سمْر

ق%ص1وَحَئر"أثَلاَثوَمَلَكَم!لثجِنَمِينَممَا!ئطَكلنكأبنَبمنَ

نَئوخذناعْرُائطِلثازظَلئةرُصء..هوَحِنْدَجمورآلرمثِق*كمِلَأئزأوزسكِمَ

علرذويوزسَبِنمَعَ!اخاهُمِذفِئارَمَئكَآلئمبةألزمثِئت6ِكةغًبَابِلَإلمبهَبمق

16(:)سكل

242 KINGS

ghteen yearsْاJe- hm' -a chin was- eلمهلأ !old when he began to

.reignedin Jerusalem three months
Andء*hushه4"ة his mother' s name was

.thedau- ghter of-1$ na''thin of 7J erusalem

36CHRONICLESجى

n was eight years old1-تاأء-8ء8ةولeلمههل ولهـ!ء"!"!ء،!den!ال،ول"8ء،06

:threemonths and ten days in Jerusalem
and he did that which was evil in the

.LORD44!0،58ةءث ht

17(:)سكل

http://kotob.has.it



3 2 ROTS

...يبماابما!730"+-55؟.؟؟يا؟د-!4---!.-بر-.

،!عremier؟لا.*أ-؟"5521ءةع03.!!.لأِ!.

3-2.فيل!!(2-.حالم-3،7-خ!الةإ،..--كا.-.-!..ع

:!لإ،؟إهأ.ظ+3.،ع+ةأاْ-!ج!ا.ب!54أا..،-
35)لأتم3-،ت 1306+ ؟!4اْ،-!roi،.ءآ.اع-!+،3؟3ةaا

nom!+!طء93اث!أ، do saاح-.salcm

.salemا.Jeru4ء.d' Elnatan!3)اس.ehoushta!ك

362 CHKONIQUES

9.sa place8!م،ولn03أ n fils Yoyak

8 Yoy. akin avait huit ans 8 Iorsqu' iI devint

dix jours01!8!4؟ء + oisأ،roi e

mal aux yeux3.0كا?4ن7حا*اْاt9..اإثبم Jerusalem

.du SEIGNEUR

._tالإاا،)11ولز.11

!اا!ز---لا.اةره-لى4،+ا+اكأاثه:--فا؟كلع ؟و!!بر6خ!فاشالأا!ا

أ"أ+ألا."-؟كايامبخ!31116.ح.س!3اْظشافىس!لأأس!ما.Mon،ةس!

u"خا%3ول.ااةخامحما/صلاJerباsalem.القيل3-06،بئال!.wasخ + tا

1(+أأا.ااآاكأ..-ع7 ،1 N:11اcoشا-لأ

91()سكل!:
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الأخطاءهذهعنالدفاعمستميتايحاولمناليومبيننانجدأنعجب3ومن

!-الغقولضعافأوالأطفالتقنحلابحجج

بينالخلافيبرر،المقدسالكتا-بحول--وهميةشبهات:كتابمؤلفهوفها

بقوله:أخزياعمرحول2(:)22الثانىالأياموأخبار25()8:الثانىالملوكسفرى

كادْحينْملكأخزياعمرفمان،332607صحيح8:ملوك2لحىجاءماأبىْ-سك"لا

سنة.؟.كانماتلماأبيهعمرأننقرأ21.2:أخبار2ففىسنة22

أنْالأغلبسنة؟42كانملكحينجممرهأن22:2اأحبار2يذكرلماذاولكن

وهناك.الأرقامبدلالجروفيستعملونالعبرانيونكانلقد.الناسخمنغلطةهذه

العددعلىيدلالذىوالحرف02،العددعلى--يدلالذىالحرفبينكبيرتشابه

)8ملوك2أنْكما.منسيحيةولايهوديةغقيدةتعْيرلاهدْهالناسحْوغلطة04،

هذاعلىتعليقاهنرىمتىالمعروفالمفسروقال22.أخبار2فىجاءمايصحح

الأخطاءتنسبولا،الأخطاءتصحيحقائمةبدونَمطبوع!اكتابانجدلالا:الموضوع

تلقائيا،الصحيحةالقراءةيدركالعادىوالقارئ.قيمتهالكتابتبخسولاللمؤلف

)1(."الكتابنفسفْىاَخربصوابالخطأبمقابىنةيدركهاأو

!...اللهسبحان

الفكروكتب،الإلهىالوحىكتببين-المعوجالمنطقهذاحسبإذن-فرقلا

بإدراكبنفسهيقومأنالعادىالقأرئوعلىارحطأء.معرَضةفكلها..البشرى

..!الأخطاءهذه

..؟!العقولأصحابيامعقولهذاهل

بِذَنْبِهِمفَاعْتَرَفؤا.السَّعِير7أَصْحَابئِفِيكُنَّانَعْقِلُ.مَاأَوْنَسْمَعُكُنَّالَوْوَقَالُوا)

01011،.:الملكأالسَّعِيرِ!هولأَصخَابِفَسئحْقًا

1*4!لأ!هم

قصركنيسة-النورعبدمنيسالقسالدكتورْإعدا-د:المقدسالكتابحولوهميةسبهات)1(

.561ص-القاهرة-الدوبارة

-rr-
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إببزايعالمثال!ا.

.-.يإبا.التثبيث!قزه.-ء.إ!ترإء؟.أإ:إ

؟(!))أكا.المظلمةالعصور:تراجم!ىء.

التلاميذورسائلالأناجيلجاءتبينما،الاَراميةيتكلمونوتلاميذهالمسيحجاء

لا.اَنذاكالمتوسطالأبيضالبحرحوضْفىالسائدة،الثقافةلغة،باليوثانيةجميعها

المسكونية:الفرنسيةالمرجمةتقولهذاوفى

..باليونانيةكتبتمنهاواحكيسمثنىأنكيرْمنالجديد،العهدأيبعفارداجميعأ

نَضَهأوالجديدالعهدمعطمتحتوىالتى)المخطوطات(،الخطالكتبوأقدم

"المجلدوأجلها.الرابعالقرنإلىيعودانالرقعلىمقدسانكتابان،الكامل

الخطالكتابوهذا.الفاتيكانمكتبةفىمحفوظلأنهكذلكسمىالفاتيكانىإ،

!)2("الخطؤْفدْا!نوباصْرمحرأصيبوقد،المسدوحوذ

نصعلى7(العدد:الخامس)الأصحاحليوحناالأولىالزسالةاستملتوقد

،القدسوالروحوالكلمةالآب:ثلاثةهمالسماءفىيشهدونالذينداف!ن:يقول

السّليبلعقيدةالوحيدالمصدرهوالنصهذاوكادْواحد،.همالثلاثةوهؤلاء

الآن.0وحتىفقطالميلادىالرابعالقردْمنذالمسيحيةعرفتهاالتى

لملأنها،الحديثةالتراجمأغلبمنتختفىبدأتهذهالتثليثفقرةلكن

لاتينىنصفىأولاوجدتهـانماعليها،المُعوَّلاليونانيةالنصوصأقدمفىتوجد

كاتبعملمنفهى.الأخرىاللغاتإلىذلكبعدمنهانتقلتثم،لاحق

بينالتىبالنصوصالعبثفيعادتهمعلىجرياإقحاما،المبنفىأقحمهامجهول

المسكونية.انفرنسيةالترجمةعننقلاقبلمنذللفإلىأسرناكما،أيديهم

TheDark)المظلمةالعصورتعنى(1) Ages)القرنمنالفترةالأوربىالتاريخفى

عامالرومأنيةالأمبراطوريةنهايةمنالفترةوأيضا،الميلادىعرالثانىالقرنإلىالسادس

أوكسفورد(.)معجمالميلادىالعاسرالقرنونهاية7م593

.7ص-للكاثوليكالجديدالعهد2()

-Yf-
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تئافله:الجديكاالعهد"ئص)1(:كتابونثربطبعأوكسف!ردجامعةقأمتولقد

بمعهدوآدابهالجديدالعهدخلغة-أشتابْة..!نزجر،ءأبزوستأليف"،واستعادئهصافساده

الفقرة5-هدْتظهر،ا"لا:ع5هعدْأنتثليثبرخعقرعة-عن!"قالخعبمإ.وكاَ.برلْستودْخعىاللاهوت

008عامحوالىقبل،المقدرعللكعتابالمعتمدةاللاتينيةالترجمةمغعطوطاتفى

هذهبأنيعترفونالمعاصرينالكاثوليكالرومعلماءف!ن،حالأىوعلى.ميلادية

.")2(اليوعنانىعالجدعبعدالعخعدعمرعليعستعالفئعرعةع

التى،الأرعلىالخعهد.الجديدأسفارمؤلفىعملمنليست-إدْدْ-خعقرةهى

.مجهولكاتبعملمنتزويرهىوعيانما،باليونانيةجميعهأكتبت

.اليومالمتداولةالجديدالخعهدتراجمفىالفقرةبهذهيتخعلقمأألاَنولننظر

لعرييةْا.جملترااأ-!-

2(.0:)شكل8591طبعة،للكاثوليكالمقدسالكتابفىالتثليثفقرةتظهر

الكتابدارعنصدرالذى،للبروتستانتالمقدسالكتابفىتظهركما

1.طبخعة،العربىالعالمفىالمقدرع RA21(.:)سكعل

دارعنصدرالذىْ،أيضا،للبروتستانتالمفدسالكتابفى-الفقرةهذهوتظهر

مخادعة!بطريقةولكن22(:أشكل86931طبعة،الأوسطالشرقلْىالمقدسالكتاب

91)المخعوىالعيدبمناسبةصدرتالتى،الطبعةهذخعأنذلك 1-r AAr)قد

نأيقرر:23()سكعلخطيربتنبيهالأولىصفحاتخعابداث

(1).B Metzger: THE TEXT OF THE NEW TESTAMENT: Its-

2991.,Transmission,Corruption, and Restoration

(Thepassage does not appear in manuscripts of the Latin Vulgate (r-
,before.A.D...008 Modern Roman Catholic Scholars, however

.recognizethat the words do not belong in the Greek Testament

p.201.

-35-
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ثَلَاثَة!ْألَتمالىأنثح!ودَلِأَنً!يمخ!ا!."فو-(خمقا!أدجَصنة2ثأتذيخروَاَز؟خَ

41و.َ"،يرَ:-,.؟،َ)اءه،4س)َ-؟َ.-

فَيوَألثحهـودَنمهح!8ثئييبما.وَاحِد.!ثة.اللاَوهؤلاءِأقدساوالرولكلِمةوا_الاا

إِلىك!أ..؟نمهتيبخ.وَا-حِمد--لىهمْثَةالًخهأهولَا.،اَذَئمsوَاَلْمَاَ(وحُلىأطَ!ر-أ،سز

لا.

(02:)شكلى

ثَبثَةع"ْآلما،فىلهَذ!رعَآلْذكأَفا!..7اتخقآلر،ََُةَلا"آلدَثَ"َآَا"ُ
-ءرَحى!حرلهدَكطهوَوسوح

قايهَذرنَ."وَآلذِ!رعلَىاحِدصعْلتفثَثع1لَاشرعَفه4اتفذرعُوَآلروُو1َتخَلِمةُلاب1ُ

ضخَهَادَةَنَرعء1تْيهَا.ْلْوَاحِد1ِقِيمصعرَالثًلخةُوَآلدصُ،!ا%آلروحُعمُصعْثيةالارْضىِ

21(:)شكل

والروحُا.والدمبالماءبلفقطM'لابا.المجخورودئمِبماءاقاهوالذيهاهذا.66

)!ما!للثة،فيط!)!تي07ا!قو5الرصخلانتثدلذيا!و7

.س(1د...:.-.8!ش-:.ء-!يي8

اعفئمااللهدثهادةالناثثادنقبلالىبهُنآ.الو!د!ف!ِ!17

(22زشكل)

تنبيه

يت،!فيالزبم"فيزبدَر!درايونانيفي1ارجمر.فيرجردلأإسىخيرمجرفالمنفيطُصئممماتماصصان

ب!ئفاْم!!االتيا3لماتلد!نثخباز()!ن11

23(.:)شكل.

الأولىبوخااهدبىرمالة-.3،9

الفملهيو
يشهلىوالرعرع

احَقَ.اهوالروصاَلانَ

:اااثلاثةيَشهَدونوائَذيرعَ

12اواللًإاٍولجضاياُبرُالرع

..متيْهقونالخلائة-وهؤلاء

لم.واحدهبمانلاسةؤلاءوالقدسألىوحإلكلمةالاب:الاصولطبعضفطا(

النغبحضلطالمقالىادخلسرحانهوالارجحةعلياْالمعولاليرنأيخةالاصوللْ!نمكد

(42:)دع
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الأصلمىوجود3لهإ.عصعْيرع،.-لي!رعبخطع.المقنْبئكتبتالتئالكرعماعت-

.الإيضاحأجلمنالترجمةفىرعيدتولكنها،عنهترجمثالذبعواْليوثانىالعبرالْى

بالمزوير!صريحاعمرا!ْوهدْا

الكلماتلهذهليرعأنهعلىيد.لان.!.).هكذاهلالينبينالتىالكلمات-

وأصحها.النسخإقدم!ىْوجود

..الترجمة!ىموجودةغيروكأنهااعتبارها،وعدماهمالهايجبأنهيعنىوهذا

وأسطبهايجبالصحيحةالقراءةاستعادةأجلمنأنهعمليا،3يعنىوهذا

محوها.

A,للعددينالصحيحةالقراءةأنبدورهيعنىوهذا Vهكذاتكونأنيجب:.

الواحدإ.فىهموالثلاثة،والدموالماءالروح:ثلاثةهميشهدونالذينلافإن

الآب:ثلاثةهمالسماءفئيشهدونالذين"إن:3تقول-التىالعبارةاأرعاأيعدع

ولمحريةمُزؤَرة.عبأرة.هىإ-ئما-واخد"هْمانثلاْثة.وهؤلآءالقدبرْ،وا.لروحوالكلمة

مُضئلة!

العهدترجعمةعهىالتثليثفقرةأرعاحتالتىالعربيةالترجمةكانتولقدهذا-

الحاسيةفىاسارةمعدالمعبمكو-نية-،الفرنسيةالترجمةعننقلا،للكائوليكالجديد

24(.:)سكلعليهإلمُعؤعَلاليونانئالأصلدْىتوجدلمتعللشعْالفقرةألىْإلى

.!ملأ!بهم!هم

-rv-
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:-ت!!بخ!ز!انجؤينة،ْالترأ!يئ-ت؟!!+"-!و

ولكئها25(:).ثمكل.الإنجليزية-جيمْئمىالملك7لْىأ:ترجمةَ؟التثليثمقرةتظهر

المراجعةالقياسيةالعرجمة7:مثلكثيرةْأخرىأنجليزيةتراجممنأُزيحت

العهد:ترجمةوكذلك27(،:)شبهلاليومائحليزيةوترجمة:26(،)سكل

الأ!لى)1(.الجديد

القرلىْلحىصدرتالتىالهامةالفرنسيةالتراجمجمقالتثليثلمحقرةأزيحتولقد

المسكونيةالفرنسيةوالترجمة2(،في:)سكلسيجولوىترجمةمثل،العشرين

حاسيةفىتقولالتى،المقدسللكعابأورشليمترجمةوكذلك:92(،)سكل

ذلك:علىتعليقاهامة

المقدسبلكتابالمعتمدةاللاتينيةالترجمةبْيمثقل07.8ْ،.العددينلْصإإرْ

+كا!،.!-.-!كأ..ع*---ةة-!ع

دى:موجوددةعْير.-أبخفكةوهذه.ْقوسننتم)ْبينبعذ!يمأمكتوبةاعتراصْيةبجملة

الترجمةمخطوطاتوأفضل،القديمةوالترجمات،القديمةاليونانيةالمخطوطات

يقرأ،المتنإلىبعدفيما-أدخلالحاسيةفىكاْنسرحأنهويبدو.المعتمدةاللاتينية

وهؤلاء،القدسوالزوحوالكلمةالاَب:السماء)فىيشهدونالذينلأنهكذا:

والدموالماءالروح(:ثلاثةهمالأرضفىيشهدونالذينومانواحد،همالثلاثة

واحد،.همالثلاثةوهؤلاء

وكذلك03(،:)شكلالألمانيةلوثرمارتنترجمةمنالتثليثفقرةأزيحتولقد

ترجمتهافىبقيتولكنها،والفرنسيةالألمانيةلغتيهافىجدعون-ترجمةومن

منالمجرمتمكنوعدموالغباء،7الخيانةعلىدليلالتكون31(:)سكلالإنجليزية

إ.جريمتهحبك

)1(.H Schonfield: THE ORIGINAL NEW TESTAMENT, Firethorn-

8591.,Press,London
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he water, and؟ndش،.the spث!ءحأ!
.reein.one!ةese three؟(*the blood: an

25(:-)شكل

6,me.by water and blood!8ص he+!قف،ohw
st, not with the water only but5+لهطن!!لاJe

7with،كز the water and the blood. And the S
3 83 Tie3حمةis the witness. because the

,8witnesses!أخطأ8 the SمحعThere. are

.water,an- e blood; and these three agree

7:276W)ضكل.

pirit himself testifies that this is.ذ

.ausethe, Spirit is. truth!سtrue, be
7 There. are three7 witnesses: 54 he

8 e3. an0 the blood: anييم-Spirit

27(.:)يس

venuْest46حأ!9لملا 8!"! lul. Jesu
nonاه!ْول avecحم!ه!.هet duا.ه!لهاde،7ء

et avec le.!ْاولهlement5 ! aver!لا
'1.Esprit qui rend tbmoignage!،هةء"ه!sa

ك!م!ول،هكعةاكاءللاث4ها!"+8،3ئوللسك!ه

!!!ة8

-(82:سي)

et parا!حول+qui est venu par-اأولestناشه

:--!les ! ng

-.Jesu 3 Christ

.seulernent(.ول!ءnon avec

:et le3 sang(.لا!بمmais avec

estولءأ+ا+!3،ح!4 I. Esgrit. qui. rendعإ.ء

sprit!)3؟-"1.،،أ estْ؟غparce que

-moiحْ؟-ndreبمs sont trois arء.ح'5،إ.اuq:

،ح!!+ء

nique..4!-.ن 1sلا5ممصجم!!)4،ء)؟!،

:صح!ف

:092()يس
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ist"!همنا dا-ugekomnieFl3،.5".بم de!أعه!--ص!س!5أ+ه

Wasser.حلأistus,2أول!ا.ا."أا!لأ and Blut, Jesus

Wasserأا+Wasseبمandألأول a! lein. sondern

4,der، bGeist ist' ,s der das be% eugt+لا;Blut

.denn der Geist ist die * Wahrheit

9,1ipخ:ohار،ر،.ردلا!"،أ."ز ;2,4 Mkةa K

:sind, die das bezeugen7لأس!3أ Denn

-.as Blutلاس!33ما،ول-asلاولer eist!

+.i!ئr!؟ايصstimme3!اسan . ie

،-(03.-:شبم)

Eخقمين+* TESTAْمسأAS3 NEسمن

+LE NOUVEAU TESTAMEN
THE NEW TESTAMENT

!.

GIDEONBUNDبئصكصاولولحما*INTERNATI
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES GEDEONS

IONAL؟RNAT،-مساTHE GIDE *5 S.

،!-1gekommenist6ول Dieser fist',s der d

7;1ولأح"4 Jesus Christus،3!اله and*مح!حمه
،mi*!ه* * ! er allein7 sondern mit

5 derda!"،ْا!stْج!اand 4 er Gالالم-ة!.and

,bt!ءكا!؟اْ!"d.ء denn derْأZeugnis g

-._Wahrheit

:benءsind. die da sin!ueZ7طهءأ Denn

r aام ! utولول!هحعهder Geis

.istimmen uberein*ول--+ء

.،11315 qut estvenu.ع-Jesusكَاة،5ءا.الا
non avec 'I eau!ح.aver de 1'eau et du san.

ء+ءالاء9ول44*أ9!ةحح)،ء:لا4ء?7!-أع

stألا"rend+ْ،4اءأله-ثة8 '[ Espritْء'sang:et c

3،+،،.est la!+،01!حce queكضge. p

-rendenttemoi3سْاen a trois7لأفي Car

.؟فسص!سمسم

thatكاىةاول bear recحمه!الأFor thereْ

!.o . an!ء!3ءئheaven

3olvء Ghost: and these three are
ere are three that bear witness

84 the water. andthe0ةيIn earth. the spirit

-..blond:and these three aeree in one

31(:)شعَل
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انفردمد(..12:سكل)للكاثوليكالمقدسالكتابأنالملاحظومن-هذا

هوالمسيحألىْيشهد-الذى3هوإ-والروح.:فقاك،ضا.الشها.دةموصْوععن.بالحديث

والروح":فقالت،الش!أهدصمْةعنالأخرىابطبعاعتتحدثمتبي!ئما،!الحق

.(31إلى24ومن22د21:الأسكال)"الحقهوالروحلأني!ثهدالذىهو

مائمتبهمفىيكتبونالقوامهؤلاءأنهىبهاالتسفعممنمفرلاالمعىالنتيجةإمن

!...اليومحمتىبأسفارهمويبعبعون،يساءون

كله!..

بعد...أما

كَانَالْبَاطِامَإِنَّالْبَاطِلُوَزَهَومَالْحَومجَاءَوَفَلْ):الحققرلإلابعدمنهناكوهل

.:81،الاسراءأ*!وزَهُوقًا

يَئتهُوالَّنمْوَإِنوَاحِدإلَهإِلأَإِلَهمِنْوَمَائلإتٍثَالمثاللَّهَإن3َّقَالُواكَفَرَ.إلَّذِينَلَقَدْ)

وَيَسْتَغْفِرُونَهُاللَّه3ِإِلَىيعوبونَأَفَلاأَلِبمعذَااسممِنْهمْكَفَرُواا+لذِينَلَيَمَحنَّيَقُولُونَعَمَّا

.73،74،:الماثدةأ!رَّحِيمغَفُوروَاللَّهُ

03هم!لأعمهير
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الخامسالمئال

أْلمائيةئوجمةلمحىالمنمميحعنبطريببىشفاذةتحريف

بالمعجزات-الله-أيدهائممأنمْجردأئة

وكانت(1':)شكل2:22الرسلىأعفال-سفرفىالهامةالشهادةهذهجاءت

:الهامكتابهمافعاصرينالمسيحيةعلماءَمنبها.سبعةفدم.التىالأسسمنواحدة

:7891عامصدرتالتىالخامسةعالطبعةمقدمةتقولإذ)1(،الالهلمجسئدأسطورة

هذافىمنهلابدآخرلاهوتياتطوراأنمقتنعونالكتأبهذافىالمشتركين"إن

بمصادرمعرفتناتطورمنإليهالحاجةوتنبع.العشرينالقرنمنالأخيرالجزء

الرسلأعمالسفرلنايقدمهكما-كانيسوعأناعترافاذلكويتضمن.المسيحية

وأفىْ.إلهىهد!خلالمعين.دوهْلأداء،الله.قبَللامنتبرهنقد-.رجل2:22

الثالوثمنالثانىوالأقنومالمتجسد،الإلهباعَتبارهأخيراًبهلحقالذىالتصور

شاعرىأواسطورىأسلوفيإلاذلككلإنْالبشر،حياةعاشالذىالمقدس

ولنفلها..الحقيقةلصالحلازماأصبحالاعترافهذاانلنا.يعنيهعماللتعبير

والتسويث!،الخلطمنالمسيحوعنادلّهعنالحديثتننسههوفيهنأملماإن:الآن

."وكمالبأستفامةالمسيحيةطريقفىادلهلخدمةالناسيتحرووبذلك

!م

رجل:كلمةحذفتحيثالألمانيةلوثرمارتنترحمةفىالتحريفهذاجاءلقد

بألوهيةالقولحوللبسأىتزيللكىهذهبطرسسهادةمن(Mann)إنسأنأو

هى-أخرىالمانيةبترجمةبمقارنتهاالألمانيةالترجمةهذهخيانةوتظهر.المسيح

اغتالتهاالتى(Mann)رجل:كلمةمكانإلىالسهميشيرحيث-جدعونترجمة

.(rr:)سكللوثرمارتنترجمة

المعروفة،الأخرىالتراجمبقيةفىموجودة،رجل:كلمةبأنالعلممعهذا،

!34(.:)شكلوالإنجليزيةالفرنسيةجدعونترحمةضمنهاومن

)1(,JohnHick (and others): THE MYTH of GOD INCARNATE-
7891.,London
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تَبَرْهَنَدتجَدْرَ!التاصربريُبرع.إلْاقْيَالَاحْمَمُبياهذهبمالاص6يليرنليُاجهاَ-الرط33

تَحْلمُونَ.وَضطنيِبهَمأ6نجْميمئْف!عيْبيِدِهصلله7اصنَعهًاوَي!ثِوَجَمَاِئىَبشاتِددهأ.قَامِن7ْ

(23:!ثكل)

7.!!أ! DI. E BI

ACH DER)( RERSETZUNG MARTIN LUTHERS!

ءي!رثيهanبرمحيخ+

von Israel/ hurt these111م4؟"+!اءم+-!

:Worteلة-ا3ct"،)(.7،أatلا)ا- Jesus von Nai

1 ten and+خا؟n dur؟ح5شاter euch ausgew

1 ihnلأا1ناما)Gotا،؟ء+nا!hضاWunder and Zei

:"ص!ي.-.6.نر*،ا؟في(

TAMENTأولجمه*ولل!ول+م!كهD

ATIONALERGIDEONBUNDلوINTERN
ervon,ك!ةطد4ه! Israelحم!لهM22اْكط

*5محلاا:ل!كطا*!هم!مم!كة
von Gott unter euch erwi

and Wundern and Zeichen, welche Gott
durch!ا!! ihn tat unter euch, wie ihr

حث!3:.

(rr:)شكل

!7-es Israelites, ecoutez cesل!ولapنرسر!يه
reth, cet homme a!كدكroles! Jesus de N

vous4حكا!لهDieu a rendu temoignage*نلا
par les miracles, les prodiges et les signes

,aumilieu de vous5انلا parغ"35غqu' il a
;evous le savez vous- memes5ح!ل!أ

Ye men of Israel. hear these wordsصنر
4فهكا man approved of Gممعكهححطأ*Jesus of

nd wonders andحمنه!*بمشأamogyouby
dst!شd by him in theفةsigns, which God

:elvesalso knowءحملاof you,0 as ye yo

)فكأِ:!3(:
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السادسالمثارط

-سالاَخره3فثحْانفسنح..ْعحأكواكع3ْ.ثجْبريمأْ.

!الزؤجاتلتعددهئغاَ-ألمأئيةئراجمكْى

واتبعوهالدئياالحياةنركوا+.متاعممبنوعْيرهأجرهعنالجبسيحمعلمبمابطرطرسأل

حقولاأوبيوتا:أجلهمْنترطبمنكلبأنْالمسيحفأجابه،ْوالاَلإمالمحنمتحملين

فىكما،الأبديةا.لحياة3ويرثذلكمثلمنضعفمائةسيأخذ،الخ..نساء.أو

:-35ْ(.)سكل27-.91:3متى

الفقرةهذهمنعمدا(Frau)امر%ة:كلمةحذفتالألمانيةلوثرمارتنترجمةلكن

36(.:)شكلالزونجاتتعددمبدألىحول)/اقزارسبهةأدئىهنالطبلاتكونحتى

غبية!بطريقةولكن،اللغاتثلاثية،.جدعوَنئرجمهطسارتأثرهاوعلى

تحذفهااأنونسيت،فقطالأ!لانيةالترجمةمن(Frau):امرأة:كلفةلخذفتفقد

(wife)يةنجليزفياو(femme)لْسية7لفرا":ي!خْرلأا7جمت!لترامن

عبثعلىبرهانا-جدعبىنترجمطهوفق-الجديدالعهد:37(.فأصبح)سكل

..انلقايي!ص.بجميبطوأخلاقيةعلميةولمحصْيحة،نجقدساتهمالقومهؤلاء

!كلأ*!ي
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فَمَاذَايمونُ.فَيْءوَتَبِعناكشًكناَنرقَدْنَحْنُهَالَهُوَقَاانَحِينَئِذِبُطْرُسُآفَاطب3َ

...جلَبئَمَقَىآتجدِيدِفِيتجحْتُئولم؟إزينَاَنتُمُالكُؤلَمُْا7قهصلُالمحقافَتَالَويَ!وع08ُلَاَ

اجاطكَرَيهُزصِيإ-تَدلنُونَآثنَيْعَلَايْقاافْتمْتَجْلُرنَصهِ.عَلَىبهُزشآلائانابْنُ

-.-..7 . - ، . 77..7هـ،ع!عائ3ءِ*7.4*ََ-

قإأاوِابااؤابااؤ1خوَاتِاؤإخْوَةأوْئبُؤلا!رَكَمَنحو93عًبرَ.الأِثتيإصائبلَ

7471 00 0 - ، " 8 صءصيسَ.
وَ!انِنكَتِيرُونَ.6.يةبدِلااالمجبئوَيَرِتضِحفِئَةياخذاسا!نرحُقُولاَ-قْاؤاؤلاَدَا

-!ة،ص,7
اوانَوَاخِرُونَاخرِئَيمو!نَاولونَ

(53:شكل)

-7

ص!+"س!،43س!ول"لأ؟ي!ص!مة2س!م،ص!طالام"خ+44لات!!ولحهكاه!م3عح

sن!اس!4+3آء4حكاءول3س!73امة51*لاأع+حول

Namens!ا؟ willen, der wird' s hundertfa

.ererben+4حهءige6ظ.ول،empfaneen and d

(63:شكل)

91USول-ول+*

-!-!t Hauser oderههUnd wer verlا"ول،-

3 40 er!ح!.41*39ءك!3!ح؟ء2!ء*!40*ء7ها

oder Kinder oder Acker umث!م
30meinesء4!يvielfiله5! Namens willen

-tigempfangen and das ewige Leben erer
م!-مما

91MATTHIEU

onque aura quitte. 8 cauede92ج Et qui
9 ou3!مملاses5لا,monnom ses freres

ouحم!.ءهول sa mere. ou sa fe"3ووءson

+09!fants, ou sesterie9ءأ!فse

ع!!!ءلا،ء3+اء.ا!3اْء

91MATTHEW

92 And every one that hath forsaken
sلالأء! or brethren, or sisters, or faة5حملا

09dه!!5لالأ!0،535ل!عآ53حللااءلهول153!دة

هآ3كل!ب!ح*دة!.للة!ل!(ص!ء!ء!حه"دالا""

,dredfoldطعأي!ع4يمverlastingس!كنآ. and. shall

37(:.)شكل
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السابعالمئالى

الحاكمةوالكلماتالمسبحألقابتحريف

ولوقامتىالقديسين"ان:لندنبجامعةاللاهوتأستاذنينهامدنيسيقول

فىأدمجاوأنهما،-مرقسإنجيلمن7نسخاأمامهماوضعافقديكتبأنكاناعندما

الأناجيلبينالبسيطةالمقارنةوإن)1(إنجيليهما"فىالإنجيلذلكفىماكلالغالب

إنجيلفىتوجد؟مرضإنجيلمحتوياتمن09%"أنعنتكشفالمتشابهةالثلاثة

بنصوصهامرقسكلمأتأغلبأنكمالوقا،9إنجيلفىتوجدمنها51%وأن،متى

مرقسإنجيلأعدادمجموعمنعددأ31سوىيوجدولا.ذاكأوهذافيتظهر

ولوقا،()2(.متىمنكلأسقطها-661تبلغالتى

وهوألاجللأمرصاحبهاقد-"الكاتبانبهاقامالتى-هذهالنقلعمليةلكن

كما،تلاميلْإهوأقوالأقوالهدىالحاكمةوالكلمات،المسيحالقابلأغلبتحري!

مرقس.رواها

مرقسإنجيلىبينونجاصةالمتماثلةالفقراتمقارنةعندالظاهرةهذهوتصح

الآتية:الأمثلةفىكماومتى

وأمىوأختىأخىهوأّمشيئةيصنعمن"إن:المميحلسانعلىمرقسيقول

-:3.135

هوالسمواتفىالذىمشيئةيصمنعمن"إن:المعنىنفسفىمتىويقول

-5"..:12-وأمىوأختىأخى

)فىيسارىوعنيمينىعنالجلوساما:مرقسيقول-زيدىابنىسؤالوفى

4".01:0-لهمأعدللذينإلاأعطيهأنلىفليس(الملكوت

نألىفليسيسارىوعنيمينىعنالجلوس"أما:فقالهذاعلىزادمتىلكن

.23":2"أبىمنلهمأعدللذينإلاأعطيه

)1(.D.11.Nineham: Saint Mark, Penguin Books, Londo- ,n p-
)2(.F Grant: The Gospels, Their Origin and Their Growth, Faber and-

.711.Faber,London, p
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لةقالأنْبطرشمرقسيقول،فيهيقولودْعماتلاميدْهالمسيحسألوحيرْ

.!.ة.علا+ت..."032:.89-المسبح"ألْت

:16".16الحى،اللهابنالمسيحهو"أنت:قولههذاعلى3زادمتىلكن

سيدىياليسوعيقولبطرسفجعل..موسىمع3لهمْ"ظهز:مرقسويقول

4-5".9:-ههنانكونأنجيد

نأبدياوبليسوعيقولبطريسفجعل.".:فقالاللقبغيرمتىلكن

:4".-17ههنانكون

ههاالقياممنأنلكمأقول"الحق:لتلاميذهقولهالمسيخعنمرقسويروى

."9:1بقوةأتىقداللهتملكهِيرواحتىالموتيذوقونلاقوم

فلكرته-لْىآتياالإنذسانْابنير)واحتى...لكم-.أقول:.!))الحق-ْيقوك.-متىلكن

162)1:A.

وقد-إنجيلإلىإنجيلمنالنقلحالةعلىالتحريفحدوثيقتصرولم-هذا

النقلعندكذلكحدثإنهبل-مرقسبإنجيلمتىإنجيلكاتبفعلهمابعضرأينا

الإنجيل.ذاتمنجديدةأخرىنسخلعملالأناجيللبعضالقدمِمةالنسخمن

فسوفولوقامتىإنجيلىمنلكلالرئيسىالمصدريعتبرمرقسإنجيلكانولما

مرقس-إنجيل-الإنجيلذلكمنالمختلفةالنسختعانيهلماوأحدمثالبذكرنكتفى

.اختلافمن

فيه.سطرأولفىمرقسإنجيلكاتبيقول

1".:ا-اللهابنالمسيحيسوعإنجيل"بدء

")1(.اللهابن:تحذفالقديمةالمراجح"بعضلكن

)1(
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هكذإ.فيها.يقرأمزقسنإيخيلمنالأولالسطرألىْأى

"..المسيحيسوعإنجيلبدء9

الظاهرة.هذهعلى-بإنجلترابليتشفيلداللاهوتكليةعميد-فتمونجونويعلق

:قيقولمتىإنجيلومنهابالأناجيللحقتالتى

المىا.فواضعفىلك7وذ)الأناجيل(مخطوطاتفيملحوظلمحويوحدثلا.لمند

)2(.()يسوعالوبألمنابفيهاذكزت

)2(

!هم!هم!بمم

(2.217..J Fenton: Saint Matthew, Penguin Books,)p

-48-7
http://kotob.has.it



....و؟!ابغزل!هسيحيةهنبقىهادْا

الاَن.-ْالحالواقعهوفهذأ..مقدساكتاباالدينية2المسيحعِنأسفارتعدلم

إذاإ،المقدس"الكتاخب:باسممعنونةتصدرالأسفارتلكطبعاتكانتأنفبعذ

.الكتاب":داعنوانهافصارالقداسةمنجُردتوقدالاَنتصدربها

1611،عاماعتمدتالتى،الإنجليزيةجيمسالملكترجمةصدرتفمثلا

:هكذا

LY:المقدسالخكتاب BIBLEنأTHE HO

فى-عالماوثلاثوناثتانفيهاساركالتىالإنجليزيةالمرجمةصدرتولكن

:بعنوانالقرنهذامنتصف

sedاoْول Standard VersْاRev:خTHE BIBLE

-ا.مراجعةقياسيةترجمة:"الخكتاب!:أى

اسم:تحتتصدر-كانتانفبعد،الفرنسيةأْلعراجمفىذلكمثلوحدث

وللأ3ص!+*أولس!لأ!أ!ا:المقدس!الكتابلا

:هكذاتصدراللاحقةبالتراجمإذا

LA BIBLE de JERUSALEM

الفرلْسىأ!رشليمكتاب:بتصرفأو،الأورشليمى""الكعاب:أى

وكذلك:

UCTION OECUMENIOUE de LA BIBLE+را

الفرنميةالمسكونيةالترجمة:بتصرفأو"،للكتابالمسكونية:دالترجمةأى

هو:العنوانكانأنفبعد،الألمانيةفىذلكومثل

DIE:"المقدس"الكتاب HEILIGE BIBEL
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-DIE!إ!ناص!:!الكئاب":لآناجمار

لدىومعروفواضحالدينيةالأسسفارلعنوانالهامالتغييرهذافىالسببإن

معنىبكلمؤلفةأسفارا،جملتهفى،يحتوىإالبهئاب!هذاأنوهوالعلماء،

..الأخطاءمنلهأ2عاصملا7.البثر،مؤلفاتككل،وهى.الكلمة

الدينية،أسفارهمعلىفقط"الكتاب"اسمالعلماءإطلاقأنوالحق

القراَنبهخاطبهممافهذا.الثهآياتمنآيةلهوالمُقذَسصفةمنتجريدهبعد

:أبدالهميقلولم،"الكتابأهليا":قولهمثلفى.قرنأ14قبلنزلمنذ

القرآنبتسميةمُسفمينعادواقدهموها...المقدسالكتابأهليط

إيخعظيم.

.،52:النملأ*!يَعْلَضرنَلِقَوْملآيَةًذَلِكَفِيإِنَّ)

*3

عنندواتويعقدونكتبااللاهوتعلضاءيصدروالحينالحينوبين-هذا

ويرى.وأحداثهأقوالهوحقيقةالمسيحوعن-،الاْناجيلوخاصةالدينيةاْلأسفار

الأسفارهدْهفىالتشكيدبهوالكتبْوالندواتلتلدبالغامالأتجاهأنانلراقبولىْ

علماءقالهمالمثلتصديقا،خارجهاالحقائقعنالبحثومحاولة،الدينية

علىالتغلبيستحيل":أنهمنالأناجيلعنالمسكونمهْالفرنسعةالعرجمة

عليها".تطرحالتىإلأسئلةعلئتردأدْيمكنهاولاتناقضاتها،

موضوعهاوعنوان،الأمريكية"تايم")1(مجلةصدرت،5144غامنهايةففى

اعتمادا.الموضوعهذافىجاءمماوكان،خيالأمحعْيقة""الكتابهل:الرئيسى

ذإبالاَباء.يتعلقفيماتعقيداتزدادالمشكلة"إنالاَثارعنوالتنقيبالحفرياتعلى

نبذه:مثلالعظيمةإبراهيماعمالأنإلىتشير-الكتابخارج-أدلةتوجْدلا

(()on, Decemberْاctْاonal : Is The Bible Fact or FْاTIME Internat-

54-46.,5991,18.pp
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مختطفيه،منععلؤطااخيهابنوتخليضه-،*كنعانأرصْمالْىورحلاظ،الأوثانلعبادة

فعلا.حدثتقد

نأيفترضالتىوالشعوبْالملوكمنكثيراأنالعلماءمنالنقاديقرركما

ولمالتاريخمنمتباعدةزمنيةفتراتخلالموجودةكانتواجهها،قدإبراهيم

واحد.وقتفىتعيشتكن

والأكاديميةالكتابآدابلجمعيةفيلادلفيافىاجتمابخحدثولقد،هذا

،كأفرادالمجتمعينبينالرأىفىخلافاتهنادُكانتوبينما،للدينالأمريكية

فىالمشتركةآراءهملخصبىقدكارولينا،نورثجامعةمنسترز،فأنجونأنإلا

بابلفىمسبيينالإسرائيليونكانمابعدإلاتكتبلمالقديمالعهدكتبأقدمأن

علىوحىولاللبحر،عبورولا،موسىهناكيكنلموأئه..مق586عامبعد

سيناء!جبل

،أخرىتحافيلْىويهدمهالحالاتبعضمْىاالكتاب!يُعضدالعلمكانولما

وف!النب".هذابينوسطموقفإتخاذإلىجنحواقدالعلماءأغلبفان

!بيي

الرئيسى:وموضوعهاائضا،"تايم")2(مجلةصدرت6991عامإبريلوفى

يناضلبينما،الأناجيلزيفيفضحونالعلماءبعصى:يسوععن"البحث

به؟يؤمنواأنالمسيحيينجملىيجبالذىما.هذاضدالتقليدون

تعقدالتى"يسوع"ندوةفىالمشاركينأن:الموضوعهذافىجاءمماوكان

ونأقشواعبكاليفورنيا،روزاسانتافىالماضىالعامأواخراجتمعواقدسنويا،

هذهأبحاثخلاصةوكانت.والأناجيلبالمسيحتتعلقكثيرةموضوعات

)2(for Jesus; Some. Scholars are!ثearcكأTIME International : The-

..debunkingthe Gospels. Now traditionalists are fighting back

6991.8,April,؟What are Christians to believe
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-زائف،أكلبهاأنعيمبتللأناجيلالدقيقالتاريخىالتخليل)إن:الموضوعات

تنفلبقدالمسيحيينأكلبعنديسوعصورةأنبالنالى،ذلك،علىويعرتب

منآث!ارغلفتهالإهويتهَخياليةتركيبة،الواقعفى7كان،يسوعهمؤأنجذريأ.

الملهم.الناصرةحكيم

انمعح،تلاميدْمنيكونوالبمالأربعةالأناجيل3كُتَابأدْالعلماءأغلب0ويعتقد

التابعيرْ.تابعىمنيكولْونوقدبلْالأذسماء،مجهولىتابعيفممنكاْنواؤإنما

العلماءأغلبأنحيث،الأمواتمنيسوعقيامةالندوةأسقطتولقد

المصداقية.منقليلاإلاالأساسيةْالمعجزةتلكيغطؤا3.لمالليبراليينْ

نأ،3991عاميسوعئدوةأصدرتهالذى"،الخمسة"الأئاجيل!:كتابدْكبرولقدى

فعلا.بهانطققديكونربما،ليسوعالأناجيلتنسبهاالتىمتنْالأقوالِذقط18%

ميلادروايهَأنوجدتفقد،الماضىالعامفىعقدتالتى،يسوعندوةوأما

مريمتدعىلهتلميذةوأن.مريمأمهبابمبميتعلق.ماسوىحقيقيةعْيرالمسيح

وفيما.الفريسيينبعضوقابلتالأقلعلىواحدةمرةاليهودمعبددخلتالمجدلية

أنهيعتقدمحاكمتهعنقيلماكلفإن،وأحداثهالفصحوعيدالمسيحبآلاميتعلق

.!زائف

معتقداتحولاحصالْية،الألمانية"بوشْى")3(مجلةأوردت،ا995ْأبريلولْى

:أنفيهاْنجاء،الدينيةالألمان

بالئه!يؤمنوَفقط56%ْ

الموتبعدنجالحياةيؤمنون05%

الجزاءحيثالاَخرباليوميؤمنون05%

موتىأخياالمسيحإرْيؤممْون42%

)3
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السماءإلىصعداببسيحأدْيعتقدولى33%ْ

بانجحينملبزمنون24%

الأرواحبتناسخيقولون6%

t

:المقالهذابهبدأناالذىللسؤاذالاَنونعود

!؟الغربمسبحيةمنبقىماذا

....سىءلامجيبكلضميرفىواضحةوالإجابة

العالميةالموتمرات4تعقدأنوالعقلالحكمةمنفهل،الحالواقعهذاكانوإذا

لتنصيرالدولاراتمنالملايينمآتوترصدالتفصيليةوالبرامجالخططوتوضع

...؟الإسلامىالعالم

الولاياتفىعقدالذىالتنصيرىكولورادوموتمرمقرراتتعلنهماهذاإن

نشرتوقد.والاسلامالانجيل:عنوانتحت7891عامالأمريكيةالمتخدة

داوعنالعربيةطبعتهوصدرتكاليفورنيا،قىماوكداربالإنجليزية)4(أعماله

عالمؤتمرلأعمالالكاملةالترجمة:التنصير:اسمتحت،بالقاهرةللطباعةالحرمين

المتحدةالولاياتفى3كولورادوبولايةايرىجا!نمدينةفىعقدالذىالتبشيرى

.7891عامالأمريكية

008منااكئرفىلِقعالذىالضخمالمجلدهذامقدمةباقتباسهناونكمفى

.الكتاببنهاية1()الملحقفىوذلك،صفحة

علىفرضهاسبيلفىيقاتلونالتى-بمسيحيتهمالمنصرونيتوجهأنإذنالأوْلى

إسما،المسيحيةسعوبهمإلى-والتضليلالخداعبينهاومنالوسائلبكافةالمسملين

فىبرعتومؤسساترموزإلامنهايبقولمالغربفىالمشيحيةضاعتأنبعد

بالباطل.الناسأموالااكل

)4,TheGospel and Islam:A7891 Compendium, Don M.. Mc Curry-
Editor; MARC, 919 West Hunt. Drive, Monorovia, California

.16019
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فليبى-لهميسمجلنهناكأحدالأنيحدثلنوهو-ذلكيحدثلم7وإدْا

:العصورعبرالنفاقأهلعنالإنجيلفىالمسيحبقولنذكرهمإلأ-أنأمامنأ

تفطنفلاعينيكفىالتيالخشبةوأما.أخيكعينفىالذىالقذىتنظرلالماذا

فىالخشبةهىوهاعينكعنالقذىأخرجدعنىلأخيكتقولكيفأملها؟!

تخرجأنجيداتبصروحينئذ.عينكمنالخشبةأولاأخرج،مرائىيا.عينك

.5"-7:3متى-أخيكعينمنالقذى

إلى-()ْالمسلمينضعافبهايغرونالتى-ببضاعتهمالمنصرونيتوجهلمواذا

افيسقفيسميهماوقعفقدظهريا،وراءهمنبذوهالذىالدينفىإخواعنهم

الذى)6(موئَفهعنوان.فىقال!كما،المسيحيةتناقض:-جنكنزدافيدالإنجليزى

الاسم.هذايحمل

تواجهمسيحيتىإن:كالاَتىالوضعأنوأسعرأرى"إننى:جنكنزدافيديقول

ومنالفقراءومنالثالثالعالممنيأتىووجودها،جذورهاأجممقإلىيصلتحديا

كمسيحيينسلوكناان.حقيقىالمسيحيةتناقضإنمجتمعاتنا.هامشعلىيعيشون

فيمانثقأنأومسيحييننكونأنفىالحقحرمناقدالمسيحيةمؤسساتناوأداء

يفعلهما،ْوضوحبكلهى،الحقةالمسيحيةإن.المسيحيةأخلهمنتناضل

.)7(والاَمال"المزاعموليستالأمر،واقعلحىومؤسساتهمالمسيحيون

)5(.D Jenkins: THE CONTRADICION of CHRISTINITY, SCM-

7891,,Press

.89،ص:الساب!المرجع)6(

حولأثرِلماملخصا-6991أبريلأولفىالصادرة-،اليوسف)روزعمجلةنثرت)7(

فىعإعلاميةضجةمنذلكصاحبوماالمسيحيةإلى.الكويتىقمبرحسينتحولاعلان

وماوغيرها(،CBN)شبكةوالتليفزيون(الكويتيتينوالهدفالياسة)جريدتىالصحافة

علىلأحتجأج71هوتنصرهالأسبابأحدأنمق)حالحِا(روبرتأو)سابقا(ْحسينأعلنه

إلىالتحولفىقمبرحسينسبقوامنبعضإلىأشيروقد!الكويتىالمجتمعممارسات

العربىالخليجمضطقةفىتعملالتىالتنصيرجماعاتتأثيرهـالىكثير،وهمالمسيحية

تنصروامنعددوصلوالتىزويمر،صموئيلالقسيسيدعلى0918سنةبدأتوالتى

الذىالمؤتمرفىالكنازعإتحادتقريرحسب،مسلمألف05حوالىإلىأيديهاعلى

.058رقمعددهافى"المسلمون"جريدةونشرته0891عامكاليفورنياسهدته

-5 f-
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الأسق!"مع8491ائريللمحىمفابلةأجرىقد.الإنجنيزىالتلفزيولىْوكالىْهدْا

أعلنالإنجليزيةالكنيسةأساقفةقأئمةفىالرابعةالمرتبةيمثللذىا3-جنكنزدأميد

لمالأمواتمنوقيامتهالمسيحعبألوهيةالقولي:مثلالمسيجةالمعتقداتأهمأنفيها

تكندالم:يسوعبرسالةالخاصةالأحداثبعضأأرذلكبها.مسلماحقائقتعد

الأوائلالمسيحح!ن4بواسطيسوعقصةإلىأضيفتلكنهابصحتها،مقطوعاحقائق

كمسيا)8(.بهإيمانهمعنللتعبير

جنكنزدافيدالأسقفآراءحولللرأىاستطلاعاالإنجليزيةالصحافةاجرتوقد

أعلنتهاكانتيجتهوكانت.الإنجليزيةالكنيسةأساقفةنصفمناأكثر.فيهشارك

ليسأفْهيقولونالإنجليكانيينإنجلتزاأسلقفةنصبتمن"أكثز:أنهىالصحافة

الاسمىالوكيلاعئبارهإلها،-لاويكفىكانيسوعبأنيعتقدواأنالمحبعلىلزاما

إإ.لئه

ستةمنأكثرلواءهأالغربحملاأربعدسىءالتقليديةالمسيحيةمنإذنيبق-لم

كما،الممكنةالوسائلكلمستخدماالعالمفىبنشرهاوقام،الزمانمنقرناعشر

كلفيهسأركتوبطيئاطويلاعملاكان"لقد:نياقستيفنالإنجليزىالمنصريقول

أنواعأحطإلىنصلأنإلىالخالصةالطهارةمنابتدان!والأفعالالصفاتأنواع

")9(.والعنفالخداع

الاْفتراءبفعلقداستهاأسفارهأفقدتأنبعدشىءمنهايبقىالاالطبيعىوضن

من،اليوموإلىالقرونعبر"،الكاذبة"الكتبةأقلامبهاالحقتةوما،والتحريف

وأباطيل.كذب

)9(

2.1.LONDONDAILY MAIL,,849.1.7.15 P-
112..S.Neil:A History of Christian Missions, p-
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خاتمة

مأهذاإن..والإهاناتالشتائممنبسيلقذفهأحدمناغتاظإذاْالمسيحكأن

:قألمرةمنفكم!الا"ناجيلتروية

-أسرار؟!وأنتمبالصالحاتتتكلمواأنتقدرونكيف!الأفاعىأولاديالا

.!12:34متى

13.نم:23ممَى!-؟جهنمدينونةمنتهربونإكيفالأفاعىأولاد،الحيات"أيها

يتغدىأنفريسىسأله":فقدعندهليتغدىاستضافهالذىذلكبشتمإنهبل

قبلأولايغتسللمأنهتعجبذلكرأىفلماالفريسىوأماواتكأ.فدخل،عنده

والقصعة،الكأسخارجتنقونالفريسحِونأيهاالآنأنتم:الربلهفقالالغداء.

صنعالخارجصنعالذىأليسأغبياء!ياوخبعا.اختطافافمملوءباطنكموأما

..الفريسيونأيهالكمويلولكن..أيضاالداخل

نحنتشتمناهذاتقولحينمعلميا:لهوقالالناموسيينمنواحدفأجاب

1(11:36لوقا-الناموسيونأيهاأنتملكمإويل:فقال.أيضا - rV.

t

وبذاءاتًالقولبفاحشخصومهمسُبُوااغتاظواإذاإسرائيلبنىمسحاءوكان

...الجنس

هذاأعملأنالربقبِلمنلى"حاشا:داودعنهقألالذىساولهوفها

الأولصموئيل-هوالربمسيحلأنهإليهيدىفأمرَ،الرببمسيح،بسيدىالأمر

يا:لهقالداود،عنلدفاعهيوناثانابنهمنْأغتاظحينهذا،شاول6"،:24

عووةوخزىلخزيكاود(L)ي!ابناخترتأأتكعلمتأما!المتمردةالمتعوجةابن

3".02:0الأولصموئيلإ-أمك

كانذلكأنبزعمفاحشاسباباالإسرائيلىسعبهسبفقدأسعياءالنبىاما
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الفاسقنسل،الساحرةبنىياهنا،إلىفتقدمواأنتمأما9:فقال،الربوحى

،57:3أسعياء-والزانية

،والرعاعالسفلةبينتترددالتى،البذيئةالشتائمهذهكثيرةسعوبتعلمتولقد

.المقدسْ!الكعابعننقلا

ولا،أئبيائهوكلاماللهكلامحر!واالذينأولئكنشتمأن-إذن-الحقلنا

.اليومحتىيزالون

قوله:مثلفىالعظيمالقرآنمنتعلمناهبماونلتزمالحقهذاعنسنتازلولكننا

.ا،ت8:النساءأ!والْقَوْلِمِنَبِالسّوءِالْجَهْرَاللَّهيُحِبئلا)

قيل:قاذ،هريرةأبىفعن.النبيينخاتممحمدبتعاليمكذلكونلتزم

إ.رحمةبُععتوإنمالعَّانا،أُبعث"لم:.قأل.المشركينعلىادع:اللهيارسول

--.(مسلم)أخرجه

الحق:بقولوتابعيهمالقومهؤلاءنذكِّروالآن

ضَلُّواقَدْقَوْمٍأَهْوَاءَتَعَبِعُواوَلاالْحَقِّغَيْرَدِينكمْفِيٍتَغْئوالاالْيهَابأَهْلَيَاقُل)

.7/1،:المأئدةأ!والَعتَبِيلِسواءِعَنوَضًلّواكَنِيرًاوأَضَلّواقَبْلُمِن

مِّنَنَصِيئهُميَنَالُهُبمْأولَئكَبآيَأتهكَذَبَأَوْكَذِبًااللَّهِعَلَىٍافْتَرَبم!مِمَّنِأَظْلَغفَمَن!الو

قَالُوااللَّهِدونِمِنتَدْعونَكنتُممَاأَيْنَقَالُوايتوَفَونَهُمْوشلنَاجَاءَتْهمْإِذَاحتَّىِالْكتَابِ

خَلَتْقَدْأمملِفِيِادْخفواقَالَ.كَافِرِينَكَانواأَنَّهمْأَنفُسِهِمْعَلَئوشَهِدُواعَنَّاضَفوا

ادَّارَكواإِذَاحتَّىأختَهَاتَعَنَتْأمًةدَخَلَتْكُلَمَاالنَّارِفِيوِالإِنسِالْجنِّمنَقَبْلِكمٍمِن

قَالَالنَّاوِمِّنَضعْفَاعَذَابًافَاَتِهِمْأَضَلُونَاهَؤُلاءِرَثنَالأُولاهُمْأخْراهُمْقَالَتْجَمِيعافيهَا

فَضْلمِنعَلَيْنَالَكمكَأنَفَمَالأُخْرَاهمْأُولاهُمْوقَالَتْ.تَعْلَمُونَلأَوَلَكِنضِعْفلَكُل

.3،د370،38:ا!عرافأ*!وتَكْسِئونَكُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفَذوقوا

!ي

.7،ت:المائدةأو!هزَحِيمٌغَفورٌوَاللًهوَيَسْتَغْفِرونَهُاللَّهِإِلَىيَتُوبُونَأَفَلا)
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)أ(الملحق

المسلمينتنصيرهؤلقرفىألقيتتمهيدبةكلمات

7891عامالأهريكيةالمتحدةلهالولابات،كولورادوفىعقدالذى

هقدهة

مرعلىالكيسةواجهتالتىالتحدياتأعظممن7المسلمينذْصيرعمليةكالْت

تشدالتىالسياسيةالأحداثبسببوضوحاأكثرالتحدىذلكوأصبحالعصور

إلىيشيرالذىالحديث-ا.لانفتاحإلىاضافةالإسلاميةالأراضىنحوالانظار

فىالتنصيرلجنةفإنذلكمنوانطلاقاالميحرسالةلتقبلالمسلمينبعضاستعداد

الشمالية،أمريكافىالمؤتمرهذالعقداقتراحاشديدبارتياحتسلمتقدلوزان

وقام،العالمتنصيرفولرلارساليةكليةعضوواكنربيتردكتورالاقتراحوتنى

لوزانلجنةووافقت.المعهدذلكفىوطالبمنصروهوماكرىدونالقسبتقديمه

91عامخريففىالمؤتمرعقدتبنىعلىبحرارة V Aالتنصيرمنظمةمعبالتعاونم

الدولية.

دراستهليواصلعادثمم0591عاممنذالباكستانفىمنصرأماكرىدونعمل

وجودعدمهىالمسلمينتنصيرعمليةتواجهعقبةأكبربأنمقتنباالكليةهذهفى

تلائمكنيسةأى،71لنصرانيةالرسالةقبلواممنالإسلامعنبالمتحولينخاصةكنيسة

الشخصيةوصفاتهالواسعةالدراسيةتجاربهوإن.والاجتماعيةالثقافيةتقاليدهم

المؤتمرلهذاالمناسبالمديرجعلتهالعاطفةودفءالإحساسبرقةتتسمالتى

مركزبواسطةقامتالدوليةالتنصيرمنظمةأنإلىالإسارةوتجدر.الاستراتيجى

للمؤتمرمكاتببتوفيرلهأالتابمالتنصيرلارسالياتالمتقدمةوالدراساتالاتصالات

وقد،المشروعهذالانجاحالسخىالمالىالدعمقدمتكما،لادارتهوموظفين

المشاركيناختياريتممثمرمؤتمراعدادعاتقهمعلىالبدايةمنذالمؤتمرمنظمواخذ

..للعملوحماسةاندفاعاالناساكثريكونونبحيثودقةعنايةبكلفيه
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مجاللحىالبارزينعَلى"ْ-الأشخأصْأساسيا.بحثاأربعينبتوزيعاللجنةوقامت

الكتابية3الاستجاباتمستوىْوخرد،!الأسبوع-مْىواحدبحثوبمجدلالتئصير

ببئوالذينالمؤتمرفىالمشاركيناختيارلجنةإلىأرسلتالتىالابحاثهدْهعلبي

ام1/0789/هالْىْعقد"الذىالموتمرلمحىساركوهكذا.سخصا15()ْ.عددهم

فىالأولىالمرةهىهذهأنريبولا،الأسخاصمنومتميزةخاصةنوعية

والهيئاتالدوائرمختلفيمثلالكبير-والذىالعددهذافيهايجتمعالتىالتاريخ

بعضهممنوالاستفأدةوأمكانياتهمجهودهمتوحيدأجل.منإلدينرجالوأنواع

ابل!بسلمين.تنصيرعمليةفىبعضا

الأساسيةالابحاثموضوعاتتجاهعوالخلاقة3الشجاعةالفعلردودسكلتلقد

الحاضروجهودالماضىتجاربتقييمأجلمنمباسربشكلالمشاكللمجأبهةمنطلقأى

محصرينبيسهم-المشاركين33.من-مختلفةفطاعال!وجودوساعدع،ؤإفالْةنجضذقْ

والدراساتالبشريةالاجناسعلملمحئومتخصصيىْذْصيريةارشألياتو!دراء

متزنةمناقثةاجراءعلى-الثالثالعالمسؤونفىومستشارين،الإسلامية3

.جديدةوخظطلاعستزاتيجياتوواقعية

وأا-لياعملايكونأنيمكنلاالمسلمينتنصيرأنبجلاءالمنصرينتقاريرتوضح

القدسالروحمن.المنصريستلهمهاخدمةأيضاهوبل،-فقطمدروسأمشروعاْ

التىالخلاصةهذهتكونأنالمؤمكومن،العطاءعلىوالقدرةبالقوةيمدهالذى

عمليةفى-الضحيحالدربإنارةعلىتساعدالتىالأدواتاحدىالمؤتمربهايخرج

مركزئنجهازلاقافةالماسةالحاجةخلالْالمداولاتمنبرزتلقد.المسلمينتنصير

المعهدهذاانشاءوتم.المسذمينتنصيرعلىوالتدريبللابحاثمعهدبمثابةيكون

دونواختيرزويمرصاموئيلمعهد:اسمعليهواطلقكاليفورنياجنوبفىبالفعل

له.7ديرامماجمرى

قدمأالسيرعلىوسجعهمالأملمنبروحالموتمرينملأأنبعدالمؤتمرانتهى

لحىوبث،ضحبلممليودْاد.72تنصيرعلىالعمكوهوالكبيرهدمْهمئحو
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الغايةهدْهإلى-للوصولجهودهموتنسيتيطاقاتهملتجميعجديداعزماالمؤتجرين

خاصةكنائسإقامةيمكنهمتنصيرهمتمالذينإلمسلمينأنالمؤتمرمنأقشاتواأكدت

الذى:الربداأنعلىجديدتأكيدبروزهذاكلمنوالاهم،أوضاعهمتلائم

وت!نصيرتخليصعلينا1(ساء4:0الأولىثيموثاوس)،جميعاالنأسمخلصهو

الجميع.ربهوالمسيحأنيؤمنوننجعلهموإنالمسلمينمنالمؤلفةالألوف

*

تيسدر

القراراتبعضويعلنونالرأىفيتبادلونالمؤتمراتمنكثيرفىالمؤتمرونيجتمع

لكن،صدىمجردومداولاتهمورقعلىحبرامجهوداتهم!تصبحينمْصْونثم

أمريكا!ىْالْعقدالذىالمؤعتمرأنريبولا،التاريخمجرىتعْيرالمؤتجراتبعصْ

مجزىتجْييرعلى-الهادرةابؤتجبرإتهدْهمنواحدأصبحقدم791فيعامالشمالية

وفدواالذينمؤتمرا15(0)ادأنإلىالمؤتمرهذانجاحفىالسببويرجع.التاريخ

الكنسيةوالتقإليد،الشعوبمنالعديديمثلونوالذينالمعمورةانحاءشتىمن

واحدهدفيربطهمواحدصعيدعلىاجتمعوا.قدالواسعةوالتجا.رب،المختلفة

وقدالمؤتمرونوانفض.مسلممليون72(0)ادلتنصيرالسبلانجحعنالبجثوهو

الربإنومؤمنيرْ،جديدةثاقبةنظرةحاملين،والوحدةالتوبةمنروحملأتهم

إذابسرعةتتحركأنالكنيسةعلىوإنالمسملينصفوففىجديداعملايحرك

يديه.فىمخلصةأداةتكونأنأرادت

العنصيرقوىوتقاريرالخطباء،وكلماتللمؤتمر،الأساسيةالأبحاثتشرح

الكنيسةوتقصيرالمسلمينحاجاتالمؤتمر،تقريرعنفضلا،العالمية

الوقتفىالتنصيروإرسالياتالكنائستواجهالتىللتنصيرالمثيرةوالفرص

والسعأسىالاجتماعىالعمزقمنبحالةاليوميمرالاسلامىفالعالم.الحاضر

كما،المسيحرسالةلتقبلوعقلىقلبىاستعداداليومانمسمبينْلدىيوجدولذلك

ولذلك،إليهاالوصوليصعبالتىالإسلامية"الشعوبيابعصْهنالكتوجد
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ملإئمةثقالحيةطريقا.!تسلكىعْيبر"-المثمرةالأببماليبجمن-تبتعدألى8ْإبكئيسةعلنئ.يجب

النىالأعمالإلىْالجبسلمين.،اخلاص!.اوقوةا.إلىبكلإب!عيح7.جمي!يتقديم.إجلمن

:متعددةبهاالقيامالكنيسةعلىيجب

المسلميين.منالملايينإلىطريقهالانجيليجدأنلابد-

المتبلدالإحساسعنيتخبواأنالتنصيرعلىالقائميينعلىيجب-

الفاسلة.التنصيروسبلالبأليةللتقاليدوالتعصب،واللامبالاة

ثقعاذاتعجديدبعزمعوتقعتحعمععزلتهعامنعالقعوعمبعةالكعنائعستخعرجأنيعبعب-

تنصيرهم.الىتسعىالذينالمسلمينومجتمعات

وإرسالياتالإسلاميةالبلدانفىالنصارىالمواطنينعلىيجب-

والتعاونالمتبادلالأعتمادأجلمنتامةبروحمعاالعملابئنصيرلإ.الإجنبيهْ-.0

المسعرعك.

يجرى،المسلمينتنصيرلعمليةألمستقبليحملهمابعضالمؤتمرلتاكشفلقد

تنسيقفىالمساعدةأجلمنللأبحاثومركرعالأهدافمتعددلمعهدالتخطيطالاَن

الذىالمعهدهذايعبرسوفكما.المتوفرةالمعلوماتمنالتامةوالاستفادةالجهود

والذىالمنصرهذابهلماتعنزويمر.صعموعثيلعباسمواستحقاقجدارةعنسمى

تحركهافىالكنيسةبأناكعدحينمأالمسلمينصفوففىالعاملينأسهرمنيعتبر

سمو.لاأكثراعدادإلىأضافةالمشكلةبدراسةتقومأنداعليهاالمسملينباتجاه

".بالربارسخ!ايمانللمنصرين

بدراسةأوصىفقد،جديدةتصوراتالتصورذلكإلىالمؤتمراضافوفد

تسأعدالتىالدراساتكافةونشرالمسلمينتحصيرعلىتوثرالتىاللاهوتيةالمشاكل

ونموالتدريبعلىتشجيعبرامجسرجْوتم،المجازعهذافىالعاملالنصرانى

أمريكاذلكفىبماالعالمارجاءعفىالمسلمينتنصيرعلىتعملكىالكنيسة

.علشمالية71
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أ؟لانجثفاعهدْإ!-ىشلئشئأتمخْقْخى:التى.اشلميرةْ!الئتاْثنيبملىشنبر-فقطإجانْب.-بنىخيظيلى:لىشخفيما..ى

-.الكئيشة-اغلىيجمبْ.للئنضبزلاَيد!بخك.واضلكصورلااصخا-لموتمر.3كشفلقد-."الثإريحْى-

لهما:الاستجابة

المسلمين.بينوىافرحخصادلتوىقعالوخىتحانللىد-

المالى.والإلترىاىخالجادللعملالوقتحانلقد-

لرسالةوالشهادةوالشجاعةافخلصوالتفانىالمؤمنةللصلاةالوقتحالىْلقد-

المسيىخ.

الإسلامىللعالممجدهيجلبسوفالربأننومنلأنالوقتىخانلقد-

كله.

ورسىىخ.الحىسادالحصاد،شَولْصْجخى،الإسلامىالعالملخلاصالوقتحالىْلقد-

ذلك.فيأكتىرخىتاْخرألا.ا-لكنسيةعلىيجبالحاصدون؟همفأينيئاديئا

63--
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)1(الملحقتابم

جديدةلمنطلقأتالمتاسبالوقتحاَن

هاكورىددن:بقلم

لمشأوَامسلممليون.72اعماقفىتجيشالمىْالاسلاميةالصحوةبلغت

الأنظارمحطالاسرائيلى-العربىالنزاعظلفقدمضث.-قرونلعدةتبلغة

الحياةشريانيسكلالذىوالبترول،الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذالسياسية

أساسعأ-دوراْالمسلمونيذعب!-لاالعالمىالاقتصادأساسهوالغربدْىالصئاعية

كله،العالمفىالرئيسيةالقضاياتشكلاهتماماتهمولكنفقط،المساكلهذهفى

،لأهليةوالحرب،الفلبينفىالموروتحريرجبهة.تمرد:كثيرةدْلكعلىوالأمثلة

القبرصيةوالخرب،بنكلادشدولةقيامإلىأدتوالتىالباكستانجنوبفىالحديثة

جنوبفىتتوقفلمالتىالا!هليةوالحرب،اليونانوالنصارىالأتراكالمسلمينبين

تثيرهاالتىالتخريبوجزات،والصومألأثيوبيابينتجللم3التىالمشاكللبنادْ،.

.المتحدةالولاياتفىالإيرانيينالطلبةومظاهرات،العالمأنحاءستىفى-ليبيا

العالميةالإعلاموسائلاهتماماسترعىالذىالصراعيأتىهذاكلإلىإضافة

الشريعةتطيؤيمْرضأنكادلذى3واوالاتجاهاتْالعلمانيةالتقليديينالمسلمينبين

ستقومكماوالجيشالملالىبيننزأعاليرمإيرانويمزقمصر.فىالاسلامية

عامآذارمنابتداءتاريخهافىمرةلأولالإسلامىالدسترربتطبيقالباكستان

RVAالحركةفىتصبالمذكورةالاتجاهاتهذهفيهتتطورالذىالوقتفى،ام

عاملوزانفىعقدالذىالعألمىالتنصيرمؤتمرفخلال،جديدةتياْراتالنصرانعة

نإالبروتستانيةالتنصيرلإرشتالياتوحذرةمنعقظةقيادهاوضحتام749

حتىالنصرانيةالدعوةتصلهالمبأسرهالعالمفىكتلةااببريمثلونربماالمسلمين
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وهذا،العالمفىنسمةبلايينالثلانةبينمن%24-نسبةالكتلةهذهوتشكلالاَن،

لمالمسلمينمنالهائوالعددوهذا.العالمفىأشخاصسمةكوبينمنواحديمثل

الاَن.حتىالنصرانيةالرسالةتصله

إثارةأكثرأخرىاحصائياتعليهاغطتفقدمثيرةالمعلوماتهذهتكنومهما

قدالشماليةأمريكافىالبروتستانتيةالتنصيريةالقوةمنفقط%2أنوهىللدهثة

البروتستانيةالقوةثلثأنإلىاضافة،للمسيحالمسلمينكسبمحاولةفىساركت

تنصِيرعمليةفىيشاركفاقطبعضهاوإنالشماليةأمريكامنليستالتنصرية

لتنافسا7أنإلا،الإسلاميةالبلادهفىكنائسوجودملاحظةويجب،المسلمين

وحديثةقديمةجروحاتركوالمسلمينالنصارىبينوالحروبالأمدالطويلالشديد

العالمفىالقائمةالكنائسإنمضطهديها.بتنصيرالكنائسهذالتزام1أضعفت

فىالموجودةالكنائستلكعدا3فيماإسلاميةخلفياتلديهاليستالاَنالإسلامى

المجموعاتوبعضإيرانجنوبفىالكاثوليكيةالكنيسةمنهـاجزاءاندونيسيا

ىأقهامعدمعنالحديثةالمسحعملياتوتكشف.وتونسبنكلاديشفىالحديثة

نأالعدلومن.المسلمينتنصيربهد*فالكنائسهذهضمنتنصيريةجمعيات

لمالتىالإسلاميةالشعوببينجداكبيرةواتجمأعيةحضأريةهوةبوجودنعترف

الموجودةالمحليةالكنائس"-يمثلوناكانواسواءالمنصرينوبين،الآنحتىتنصيرهايتم

-.الوافدةالا!جنبيةالتِنصيرإرسالياتأمالإسلاميةالبلدانفى

!ي

والثقافةالداعية

المسلمثقالحةْدائماترفضكانتالتنصيرإرسالياتإدْهوالمتبعالتقليدإن

هذاعلىوالاصرأرهذهالاقتلاعوعمليةالمنصر.ثقافةعليهوتفرضالمتنصر

قدثانياالمنصرثقافةهـالىأولا،المسيحإلىالمسلمتحويلأى،المزدوجالتحويل

هذانذكرلاونحن،المسلمينصفوففىالعملفعاليةعدمأسبابأهمحقاتكون
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وأالمسلممقاومةاحتمالتجاهلأوالنصرانيةلتعاليمالفهبمسوءمنالتقليلبهدف

ويتبعيتنصرأنالمسلميقبلبأنالافتراضسبيلوعلى،المسيحلألوهيةالمسلمغير

الثقافيةالتقاليدنفسهالوقتوفىأئضايقبلسوفأنهيعنىلاهذاأنإلا،المسيح

اذكنيسةقيأمفىودققنأالوراءإلىعدناوإذاللمنصر.النصرانيةوالممارسات

سبلااتخذاقدبولسوالرسولالمسيحإننجدالجديدالعهدفىجاءكماوتطورها

نأينبغىالجديدالنبيذإن:المسيحقال!فقدالرسالةنشرفىجذريااختلافأمختلفة

يتعلقماكلفىاليهودقادةدائمايتحدىوكانجديد،نبيذقربفىيصب

كما.ابخدلتقبللامطلقةاعحَبارهاحاولواوالتىالتوراتيةللتعاليمالثقأ!يةبالتقاليد

للتقاليدالثقافيةالحواجزمنوتحريره"الرب"مملكةلمفهومالروحىالمعنىبتعميققام

فىولا.هنا"ليس:بقولهالسامريينالمسيحوخاطباليهودية.والدينيةالسياسية

."وبالحق"بالروحتكونأنيجبفالعبادةأورسليم"

اليهوديةحواجزلديةالقضيةافتحمت!قدبولسالرسول!إلىبالنسبةْأما

كان,_،31لمتوسطالأبيضالبحرحوضفىالمختلفةالئقافات-فئوصبتالفلسطينية

علىوبرهنالمقدسالكتابجوهرترسيخفىونجحبأسرهاالمنطقةفىرائدابولس

سموليةعلىأساسيةبصورةاكدكما،الغنيةالثقافيةالتشعباترغمالعالميةفعاليته

-اجناسهمكانتمهماالنضرأنيةللرسالةيستجيبونممنالمؤمنينلجميعالخلاص

فقدمجتمعبكلالخاصةالثقافيةبالتعابيريتعلقفيماأفا.الاجتماعيةوأوضاعهم

للقانونوالخاضعين،يهودىكائه-واليهودى،كأنهْإغريقىالإغريقىيخاطبكأن

التحدىبأنتامعلمعلىبولسالرسولوكان،منهمواحدكأنهعليهوالخارجين

وهذادعوتهفىأنتهجهالذىالشخصىالأسلوبمنكبرهومواجهتهيجبالذى

التىالحلوليوفرواوانوعزيمةبهمةالقضايامواجهةالكنيسةقادةعلىإنيعنى

الميدانوسجاعتهبولسالرسولتصوراتوهياث.مكانكلفىْالنموعلىتعينهأ

طريقةتقصىيمكنإنهبالذكروالجدير،الوقتذلكفىللنصرانيةالانتشارامام

المسيح.سلكهالذىالنهجفىبولسالرسولتفكير

)أ!الملحقإنتهى

!مكهم!ي
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النهيولى
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:السادسالمئأل
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كئبللمؤلف

مىالإسلاَالعراثفىالذريةالعلوم!

المسعحيةالعقأئدمصادرفى:المسيح!

والإسلاموالمسيجةاليهرديةفى:والملائكةالوحى!

والإسلإموالمسيحيةاليهوديةفى:والأنبياءالنبوة!

القرونعبر.المسيحيينمنالموحدينطائفة!

والقرآنالكونبينالنظامخاصعة!

والحاضرالماضىبينالتبسيرحقيقة!

المقدسالكعابتراجمقىاختلاف!

والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفى:المرأةومكانةالأنبعاءنساءتعدد!

القزب"منطوفان:التغريب!

السلاممؤتمرإلىالعوراةمنرسالة!

والاختلافالإتفاقنقاط:الأخرىوالأديارْالاسلام!
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